
 

MARKET-HUB 

 

 

 

 

 

 

 

ફજાય વતત આઠભ ાં દદલવે ઘટ ડ, વેન્વેક્વ 96 

અંક નીચે ફાંધ 

યૂ  દદલવન  ઇચ ય-ચઢ લભ ાં ફજાય ર ર 

નનળ નભ ાં ફાંધ થમ  છે. આ વપ્ત શ ફજાય સસુ્ત  
મડૂભ ાં જલ  ભળયુાં છે. યએુવ-ચીનન  લચ્ચે ટે્રડ લય 

લધલ ન  ચચિંત ભ ાં ફજાય વતત આઠભ ાં દદલવે ણ 

ઘટીને ફાંધ થમ. આજન  ક યફ યભ ાં વેન્વેક્વ 30 

ભ ાંથી 22 ળૅયભ ાં ઘટ ડ જલ  ભળમ જેન  થી 
વેન્વેક્વ 96 અંક ટટૂીને ફાંધ થમ છે. ઘણ  ફધ  
પ્રમત્ન છી ણ નનફ્ટી 23 અંક ઘટીને ફાંધ થમ 
છે. 

રૂનમ 3 ૈવ  લધીને 69.91 ન  સ્તય ય ફાંધ 

આજન  ક યફ યી વત્રન  દદલવે બ યતીમ રૂનમ 
લઘ ય ની વ થે ફાંધ જલ ને ભળમ. 1 ડૉરયન  
મકુ ફરે બ યતીમ રૂનમ 3 ૈવ  લધીને 69.91 ન  
સ્તય ય ફાંધ થમ છે. જ્મ યે ગરુૂલ યન  ક યફ યી 
વત્રન  દદલવે બ યતીમ રૂનમ 69.94 ન  સ્તય ય 

ફાંધ થમ શત 
આઇડીએપવી પસ્ટટ ફેન્કે રૂ. 218 કયડભ ાં રૂ. 218 

કયડનુાં નકુવ ન કયુું છે 

આઇડીએપવી પસૌટટ ફેંકે 10 ભી ભેન  યજ યૂ  
થમેર  નત્રભ નવક ગ  ભ ાં રૂ. 218.03 કયડનુાં 
નકુવ ન નોંધ વયુાં છે, જે ગમ  ન ણ કીમ લટન  
વભ ન વભમગ   દયનભમ ન 41.93 કયડ 

રૂનમ ન  નપ  વ ભે ઊંચ  જગલ ઈન  ક યણે થયુાં 
શત ુાં. 
લ નિક ધયણે, 2017-18 દયનભમ ન રૂ .859.3 

કયડન  નપ  વ ભે રૂ. 1,944.17 કયડનુાં નકુવ ન 

થયુાં શલ નુાં ફેન્ક દ્વ ય  એક ળેયફજાયભ ાં પ ઇર 

કયલ ભ ાં આવયુાં છે. 

એવફીઆઇએ 838 કયડ રૂનમ નુાં Q4 નપ 
નોંધ વયુાં; વાંનિ ગણુલિ  સધુ યે છે 

સ્ટેટ ફેન્ક ઓપ ઇન્ન્ડમ  (એવફીઆઇ) દ્વ ય  31 

ભ ચટ, 2019 ન  યજ યૂ  થમેર  ક્લ ટટયભ ાં ઊંચ  
જગલ ઈઓન  આધ યે 838.4 કયડ રૂનમ ન 
ચખ્ખ નપ થમ છે. એક લટ લેૂન  વભમગ   
દયનભમ ન ફેંકે રૂ. 7,718 કયડનુાં નકુવ ન નોંધ વયુાં 
શત ુાં. 
તેન ઓયેદટિંગ પ્રદપટ 6 ટક  લધીને રૂ. 16,933 

કયડ થમ શત, જે રૂ. 15,883 કયડ શત, મમ. 

એડરલીવ પ ઇન ન્ન્ળમર વનલિવીવ - ઇવીએર 

પ ઇન ન્વે રૂ. 3000 કયડન  સયુચિત યીદડભેફર 

નન-કન્લદટિફર દડફેન્ચવટ (એનવીડી) ન  જાશયે 

મદુ્દ  જાશયે કમ ટ. 
એચવીએર ટેક ક્ય ુ 4: 1.7% ની ચખ્ખી નપ રૂ. 

2,668 કયડથી રૂ. 2,611 કયડ, રૂ. આલકભ ાં 1.9% રૂ. 

15,990 કયડ અને ડૉરયન આલક 3.5% લધીને 

2,278 નભચરમન ડરય. 

ીએનફી શ ઉનવિંગ ક્ય ુ4: ચખ્ખ  નપ  51% લધીને 

379.8 કયડ રૂનમ  રૂ. 251.6 કયડ, આલક 30.9% 

લધીને 2,145.2 કયડ રૂનમ  રૂ. 1,638.2 કયડ. 

લલ્ટ વ ક્ય ુ4: ચખ્ખ નપ 27.5% ઘટીને રૂ. 139.6 

કયડ રૂ. રૂ. 192.6 કયડ, રૃ. 2,062.8 કયડ રૂ. રૂ. 

2,048.4 કયડ, 

ટ ઇટન ક્ય ુ4 14% લધીને રૂ. 348 કયડ થયુાં છે 

ટ ટ  ગ્રૂની કાંની ટ ઇટન કાંની ભે 8 એ 2018-

19ન  ચથ  ક્લ ટટયભ ાં એકાંદયે ચખ્ખ  નપ ભ ાં 14.41 

ટક ન લધ ય રૂ. 348.30 કયડ કમો શત. 
કાંનીએ 2017-18 ન ણ કીમ લટન  વભ ન 

વભમગ  ભ ાં 304.41 કયડ રૂનમ ન ચખ્ખ નપ 
નોંધ વમ શત.
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,657.05 an[ n)cimi> 11,251.05 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,580 n>& resistance C[ jyi> s&F) ai l[vl pr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ 

v[cvil) ji[vi mL[, n)cimi> 11,200 ni[ support C[ ai r[ºjmi> 11,140 ni sl Y) Kr)d) 

Skiy uprmi> uCiLi[ ji[vi mL[. 

VFU,F ;%TFCDF\ Bank nifty :5M8 ov 

jyi> s&F) uprmi> 29,555 upr close nh) aip[ Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) j ji[vi mL[ n)cimi> 

28,570 ni[ support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 28,150 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 
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COPPER:-  jyi> s&F) uprmi> 440 upr close nh) aip[ Ryi 

s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 416 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDEOIL :- GTiD[ 4100 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

4646 Y) 4800 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

SILVER:- uCiL[   38,700 ni sl  Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi>> 36,300  Y) 35,700 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[,GTiD[ 

35,500 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

GOLD:- uprmi> 32,050 cross krti Kr)d) kr) Skiy 

31750 ni[ sl riKvi[ uprmi> 32,160 Y) 32,300 s&F) ni[ 

Biv aiv) Sk[. 
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USDINR:  GTiD[ 68.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 

70.65 Y) 71.50 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

GBPINR: GTiD[ 88.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 

91.40  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 92.05  ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi>  91.00  Y)  90.00 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

EURINR: jyi> s&F) uprmi> 79.13 upr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 78.50 ni[ Biv 

aiv) Sk[, GTiD[ 77.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

 

 

 

JPYINR: uCiL[  64.00 Y) 64.20 n) r[ºjmi> v[ciN kr) 

Skiy 65.35 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 63.35 Y) 63.00 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 
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અગ ઉન  વપ્ત શની વયખ ભણીભ ાં, બ યતીમ રૂનમ યએુવ ડરય વ ભે ભટે બ ગે 

નફ  યહ્ય  શત . તેન  ભ ટેન  મખુ્મ ક યણ નીચે પ્રભ ણે છે: 

યએુવ-ચીન લે ય યદુ્ધ એક મખુ્મ ક યણ શત ુાં. યએુવન  ય ષ્ટ્ટ્રનત ડન લ્ડ ટ્રમ્ તેભન  
નનલેદન અને તેન  ક મોભ ાં ખફૂ આગ શત . દયણ ભે યએુવએ ચીનભ ાંથી 
ભ રવ ભ ન ય 10% થી 25% સધુીન લધ ય કમો. ત જેતયન  ય.ુએવ. ચ રે ચીની 
આમ તન  મલૂ્મન  200 ચફચરમન  ઉન્ડ (£ 153.7 ચફચરમન) ની દકિંભતે ટેદયપ ઉબ  કમ ટ 
છે.ચીનએ ણ એભ કશીને જલ ફ આપ્મ છે કે, "તે અભેદયક ની ક મટલ શી ય દદરથી 
દદરગીય છે અને તેને જરૂયી ગર ાં રેલ ની જરૂય ડળે." 

આ ફધ  નલક વએ ધીભી ગનતન  બમથી લૈનિક અથટતાંત્રને ભકલ્યુાં છે. 

ય.ુએવ. દ્વ ય  નભવ ઈર નવસ્ટભ અને ગલ્પ ય જશ જ ભકરલ ભ ાં આવમ ાં શલ થી તણ લ 

ણ લધ્મ શત. ેન્ટ ગન કશ ે છે કે વૈન્મની ગઠલણ ઇય નથી ય.ુએવ. દને થત ાં 
ધભકીઓન  જલ ફભ ાં છે. 

ત્રીજ ક યણ એપઆઈઆઇ દ્વ ય  ભેની ળરૂઆતથી વતત લેચ ણ શત. એપઆઈઆઈ ફાંને 

ઇન્ક્લટી ભ કેટ તેભજ ડેટ ભ કેટભ ાં લેચન ય શત , જેન  દયણ ભે ડરયન ભટ પ્રલ શ 

થમ શત. 

જ કે, ય.ુએવ. અને ચ ઇન ન  નનલેદનભ ાંથી એક ન ની આળ  ઉબયી આલી છે. વો 
પ્રથભ, ય.ુએવ.એ સ્ષ્ટ્ટ કયુું છે કે લધ ય ની ટેદયપ ભ ત્ર ચીનન ાં નલ  નલતયણ ભ ટે જ 

ર ગ ુથળે, નશીં કે શરે થી જ વાંક્રભણભ ાં ભ ર ય. 

ઉય ાંત, ય ષ્ટ્ટ્રનત ડન લ્ડ ટ્રમ્ે જણ વયુાં શત ુાં કે, ય.ુએવ.-ચ ઇન  વાંફાંધ ફાંને દેળન  
લે ય યદુ્ધભ ાં બય મેર  શલ  છત ાં "ખફૂ જ ભજબતૂ" યશ ે છે. ટ્રમ્ે જણ વયુાં શત ુાં કે 

લનળિંગ્ટન અને ફેઇજજિંગ લચ્ચેની લ ટ ઘ ટ શકુ્રલ યે એક કય ય ય શોંચલ  ભ ટે 

અંનતભ મદુત યૂી થમ  છી ચ લ ુયશળેે. 

અને ચીનએ શકુ્રલ યે ણ નુ્ષ્ટ્ટ આી શતી કે "પ્રભ ચણક" અને "યચન ત્ભક" લ ટ ઘ ટ 
તયીકે લણટલલ ભ ાં આલેર  ફે દદલવ છી લધ ુલ ટ ઘ ટ મજાળે. 

લે યીઓને વ લચેત યશલે ની વર શ આલ ભ ાં આલે છે અને યએુવ-ચીન લે ય 

વદ ની વ થે વ થે બ યતીમ વાંવદીમ ચ ૂાંટણીન  દયણ ભની સ્ષ્ટ્ટત ની ય શ જલ ની 
વર શ આલ ભ ાં આલે છે 
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Premium / Discount (USD/ 

INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  
One month 

Forward  

0.24 

Three month 

Forward  

0.50 

Six month  1.18 

One year  2.52 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  69.92 

GBP  90.92 

Euro  74.48 

100 Yen  63.72 
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નપ્રમ (m#ii] 

'ફજાય જ્ઞ ન'ન  આ શે્રણીન  રેખની  શલ થી, આણે કેટર ક જ્ઞ ન ર લલ ન પ્રમ વ 

કયી યહ્ય  છીએ જે ખયેખય અભ ય  ગ્ર શકને પે્રયણ  આી ળકે છે અને વાંનિ નનભ ટણન  
સ્ત્રત તયીકે મડૂીફજાયભ ાં નલિ વ ય ખલ ભ ાં ણ ભદદ કયળે. 

ચ રી ભાંગય યન આ રેખ ળધલ  ભ ટે અભે બ ગ્મળ ી છીએ. (લૉયન ફપેટન  
બ ગીદ ય) 

જ્મર્જ ભેકની યચન  કયલ  ફદર અભે આબ યી છીએ અને સ્રત નીચે આેરી ચરિંક છે.  

https://threadreaderapp.com/thread/1125488109704163329.html 
અશીં આ રેખ છે: ચ રી ભાંગયની 7 આમનટ ક મદ ઓ: 

"તે નોંધ ત્ર છે કે આણ  જેલ  રક ઘણ  ર ાંફ  ગ  ન  પ મદ  ધય લે છે, જે ખફૂ 

બદુ્ધદ્ધભ ન શલ ન  ફદરે વતત મખૂટ ફનલ ન પ્રમત્ન કયીને ભેલેર  છે." 

શે્રષ્ટ્ઠત ની ળધ કયત ાં મખૂટત  ટ વુાં વશલેુાં છે, તેભ છત ાં કઈએ તે કયુું નથી. 
તેભન  સલુણટ ટુકડ  વર શ ફે ગણ છે: 

1. આસ ુયશ ટ  
2. અનલિવનીમ શલ થી ટ  
બરે ગભે તેટલુાં જડ મેલુાં, વ યી યીતે લ ાંચેલુાં અથલ  પ્રનતબ ળ ી શમ - જ તભે આ 

ફાંનેને ટ ત  નથી, ત તભે નનષ્ટ્પ થલ નુાં નક્કી કયુું છે. 

એક યલુ નએ એકલ ય ચ રીને છૂ્ુાં - "જીલનભ ાં વપ થલ  ભ ટે ભ યી જેભ તભ યી 
 વે કઈ વર શ છે?" 

 

ભટ બ ગન  ગરુુઓ "તભ ય  જુસ્વ ને અનવુય" અથલ  "તભ રુાં ળ  ભ ટે ળધ" વ થે 

જલ ફ આળે 

મનુ્ગેય  છ પવ મ: "કકેઈન કયળ નશીં. ટે્રક ય ટે્રન ન ચર લ અને ફધ  એઇડ્ઝ 

દયન્સ્થનતઓથી દૂય યશ." ઊરટી જેલી ઊંદય વભસ્મ ઓ ભ ટે વયતુ્ન્ન ઉમગી છે. 

"હુાં કેલી યીતે ખળુ થઈ ળકુાં?" ને છૂલ ને ફદરે 

છૂ, "હુાં કેલી યીતે નનય ળ થઈ ળકુાં?" 

1. ગયીફ ઊંઘ 

2. ખય ક નળટ 

3. અથટશીન ક ભ 

4. કઈ કવયત નથી 
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5. કાંટ  જનક નભત્ર 
તે 5 થી ટ  અને તભે 9 5% સગુાંધ ળધી ક ઢય છે. ગુાંદય ક મદ # 2 - વભજળન્ક્ત 

વભજલ  
"જ્મ યે તભે અંતગટત નવસ્ટમ્વની ઉબયતી નભરકત તયીકે ઇલેન્્વ જુઓ ત્મ યે જીલનને 

ડીકડ કયવુાં લધ ુવય છે" - @ Danianigross 

અને તભ ભ ભ નલીમ દ્ધનતઓ એક લસ્ત ુદ્વ ય  વભજાલી ળક મ છે - પ્રત્વ શન. 
પેડ એક્વપે્રવે દયેક ભૅનેજભેન્ટની તકનીકીને દયેક ય તે્ર એક વેન્ટ્રર સ્થ નભ ાં ફધ  
ેકેજને ખવેડલ  ભ ટે ભેલલ ન પ્રમ વ કમો. 
તે "ઇમ્નવફર" શત ુાં. 
એક દદલવ તેઓએ ક ભદ યને HOUR ની જગ્મ એ SHIFT દ્વ ય  ચકૂલલ નુાં નક્કી કયુું. 
ચભત્ક દયક યીતે, તેઓ પયીથી વભસ્મ  ક્ય યેમ ન શતી. 
"ભને પ્રત્વ શન ફત લ અને હુાં તભને દયણ ભ ફત લીળ" - મુાંગય "જ તભ યી  વે 

મખૂટ પ્રત્વ શન પ્રણ રી છે, ત તભે મખૂટ દયણ ભ ભેલ છ" – ભાંગય 

ભાંગય ક મદ # 3 - તભ યી ઓખ વ થે ખફૂ ક જી ય ખ 
 

તભે ફીજા રક ભ ટે શુાં બભૂ  ડ છ, તભે તભ યી ત ની ભ નનવકત ભ ાં લધ ય કય 
છ. 
તભ યી ઓખ તભ યી ચેતન  અને લ સ્તનલકત  લચ્ચે પ્રક્વી છે.  

ઓખ તભ ય  અથટભ ાં ફન લેર ઉકયણને નલકૃત કયે છે. "સ્લ-છફી જેર છે. અન્મ રક 
યિક છે." – ન લ ર 

ભ નનવક ભડરનુાં વોથી ભટુાં જખભ એ છે કે તભે "સ્ભ ટટ  વમન્ક્ત જે જ્ઞ ન ત્ભક લૂટગ્રશ 
વભજે છે" તયીકે ઓખલ નુાં ળરૂ કય છ. 
આ અંનતભ ટ્રજન ઘડ છે. ભરૂ કયલ  ભ ટે તભે ખફૂ બમબીત થઈ ગમ  છ - તે વમન્ક્ત 

જેણે આ ફધુાં ળધી ક ઢ્ુાં છે તે ભરૂ કયી ળકતુાં નથી. 
 

આ અંનતભ ટ્રજન ઘડ છે. ભરૂ કયલ  ભ ટે તભે ખફૂ બમબીત થઈ ગમ  છ - તે વમન્ક્ત 

જેણે આ ફધુાં ળધી ક ઢ્ુાં છે તે ભરૂ કયી ળકતુાં નથી. 
(ીએવ. હુાં સ્ભ ટટ  નથી - હુાં મખૂટ છાં.) જ નનણટમ રેલ ની નથમયી ભશ ન ફ ફત કયલ ની 
એકભ ત્ર જરૂદયમ ત શતી, ભનનલજ્ઞ ન પ્રપેવય લગટ ચર લળે - નલિ ચર લળે. હુાં આ 

"ઇન્સ્ટ ગ્ર ભ ેય ડક્વ" કહુાં છાં: 
તભે ફીજાઓ ભ ટે કેલી યીતે વપ અને ખળુ છ તે ઓખલ ની ઇચ્છ  એ છે જે તભને 

વપ અને સખુી થલ થી અટક લે છે. રદશમ  તભે નનષ્ટ્ણ ત તયીકે તભ યી એક છફી 
યજૂ કયી ળકત  નથી અને તે જ વભમે ચબકુ ભનભ ાં વશ અન્સ્તત્લ ધય લી ળક છ. 
ભાંગ ય ક મદ # 4 - તે જાણત  કયત ાં ફીજી ફ જુ લધ ુજાણ 
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ચ રી ત ને કઈ નલમ ય અચબપ્ર મ આલ ની ભાંજૂયી આત નથી નવલ મ કે તે 

નલિી દરીર નલયધી કયત  લધ ુ વ યી યીતે કશી ળકે. STRA MAN MAN દરીર 
ફન લળ નશીં, STEL MAN  દરીર ફન લ. જ તભે ભ ન્ક્વટસ્ટ છ, ત તભ યે એડભ 

ન્સ્ભથ કયત  લધ ુવ ય  ગ્ર શક મડૂીલ દન  ર બ જઈએ. 

દયેક ચચ ટભ ાં, @ બે્રટલેઇન્સ્ટ ઇન ભધ્મસ્થી @ વેભદયવ ઓગટ અને @ જડટનફેપ્ટયવન 

જેલ  ફન. 
તભ ય  નલયધની ળન્ક્ત અને તભ યી ત ની નફ ઇને જણ લ. 
સ્ટીર ભેનીંગ એ એન્ન્ટફે્રગ ઇર છે. 

તભે ક્ય ાં ત તભ ય  નથમયીને વ ચ  વ ચફત કય અથલ  લધ ુવ ય  નલચ ય વ થે વભ પ્ત 

કય. નલન-નલન. સ્ટૅ્રન ભેનીંગ અસ્ષ્ટ્ટ છે. તભે તભ ય  ભ થ ભ ાં ભેર  પ્રથભ નલચ યથી 
બ લન ત્ભક યીતે જડ મેર  લો વ ય કય છ. ગભુ લવુાં-ગભુ લવુાં. 
 

ગુાંદય ક મદ # 5 - તભે જે આ છ તે ભેલ "તભને જે જઈએ છે તે ભેલલ  ભ ટે 

વોથી વર ભત ભ ગટ છે તે તભ યે કભ લલ  ભ ટે છે" - મુાંગય (યભેન્ન્ટક  ટટનય કેલી યીતે 

ળધવુાં?) - "મગ્મ વ થીન  ર મક થ ઓ" - મુાંગય રક એક દદલવ તભ ય  પ્રનતબ ને 

કેલી યીતે વભજે છે તેન  નલળે કલ્ન ત્ભક કલ્ન ઓ શલ ને ફદરે, તે વમન્ક્ત ફનલ  
ય ધ્મ ન કેન્ન્િત કય. 
જીલન ભ ટે અંનતભ ચીટ કડ એ વભજવુાં છે કે કઈ ચીટ કડ્વ નથી. 
ભાંગ ય ક મદ # 6 - સ્ધ ટન  તભ ય  લતુટ જાણ 
"તભે જે જાણત  નથી તે જાણવુાં એ ચબ્રચરમન્ટ કયત ાં લધ ુઉમગી છે." - મુાંગય "તભે જે 

જાણત  નથી તે સ્લીક ય છ તે ડશ ણન ડય છે." - મુાંગય જ્મ યે ણ હુાં નળખ ઉ ભ ણવને 

ભ યી કુળત ન  િેત્ર નલળે ઘભાંડી ફરત વ ાંબળાં છાં, ત્મ યે ભને ર ગણીન અનબુલ 

થ મ છે જે રગબગ 5 વેકાંડ સધુી ચ રે છે. છી હુાં ગબય ટભ ાં ડફૂી જાઉં છાં અને નલમ 
નલળે નલચ ય કરુાં છાં જેન ભને શજુ સધુી કઈ અનબુલ નથી. ડનનિંગ-ક્રુગય અવય પક્ત 

અન્મ રકભ ાં જઈ ળક મ છે. છેલ્ર  સધુી શે્રષ્ટ્ઠ ... 

 

ભાંગય ક મદ # 7 - સ્લમાંને સયુચિત કય 
 

"જ્મ યે ણ તભને ર ગે કે કઈ દયન્સ્થનત અથલ  કઈ વમન્ક્ત તભ ય  જીલનને નષ્ટ્ટ 

કયી યશી છે, તે ખયેખય તભે જ છ જે તભ ય  જીલનને ફગ ડ ેછે. તે એક વય નલચ ય છે. 

બગ ફનવુાં જેલી ર ગણી એ જીલનભ ાંથી વ ય થલ  ભ ટેન નલન ળક ભ ગટ છે." - ભાંગય 

મુાંગેય એક નભત્ર શત જેણે ઇન્ડેક્વ ક ડૌટવન ભટ સ્ટેક રીધ શત. જ્મ યે ણ આ નભતે્ર 

વ ાંબળયુાં કે કઈને ત ને ભ ટે દદરગીય ર ગે છે, ત્મ યે તે વમચબચ યી યીતે તેભને લ ાંચે 

છે: "તભ યી લ ત ટએ ભ ય  હૃદમને સ્ળટ કમો છે, ભેં તભને જેટરી દુઘટટન થી દુુઃખ શોંચ્યુાં 
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છે તેન  નલળે ભેં ક્ય યેમ વ ાંબળયુાં નથી." "હુાં સચૂન કરુાં છાં કે દય લખતે જ્મ યે તભે ળધી 
ક ઢ કે તભે સ્લબ લભ ાં ખવી યહ્ય  છ, ભને કેવુાં ક યણ નથી - તભ રુાં ફ ક કેન્વયથી 
મતૃ્ય ુ  ભી ળકે છે - સ્લ-દમ  દયન્સ્થનતને સધુ યળે નશીં. પક્ત તેભ ાંથી એકને આ 
ક ડૌટવ. " - ભાંગય ભેં શાંભેળ ાં નલચ યુું શત ુાં કે "તભ રુાં ફ ક કેન્વયની યણી કયી ળકે છે" 

ર ઇન અફજનત ભ ટે રકને વર શ આલ  ભ ટે થડ કઠણ શત. 
 

છી ભેં ચ રીન  જીલનભ ાં થડ વાંળધન કમો ... જ્મ યે ચ રી 29 લટની શતી, ત્મ યે 

તેની ત્નીએ તેને છૂટ છેડ  આપ્મ  શત  અને તેણે ફધુાં ગભુ વયુાં શત ુાં - તેન  ઘય વદશત. 

છૂટ છેડ  થમ ન  થડ  જ વભમ છી, તેણે ળધી ક ઢ્ુાં કે તેન  9 લટન  તુ્ર ટેડીને 

લ્યકેુનભમ  છે. ચ રીએ ફ કીન  ેનનઝન ખચટ તેન  તુ્રન  તફીફી ચફર ભ ટે કમો શત 
... તે યડતી ળેયીઓભ ાં ચ રત  નનભણ ૂાંક છડી દેત શત. 30 લટની લમે, ચ રી મનુ્ગેય 

શત : 1. બ ાંગી 2. છૂટ છેડ  રીધેર 3. તેન  મતૃ ફ ક દપન લી સ્લ દમ ળણુાં આલ  
ભ ટે તેભને દયેક ફશ નુાં શત ુાં. અભે એક વ યી જગ્મ એ જીલીએ છીએ ક યણ કે તે નથી. 
 છથી તેભન  જીલનભ ાં, ચ રીને કશલે ભ ાં આવયુાં કે તે તેભની ફ કીની આંખભ ાં િન્ષ્ટ્ટ 

ગભુ લળે. ચ રીની NUMBER એક ળખ લ ાંચી યશી છે. આ વભ ચ યએ તેને ક ઢી ન ખવુાં 
જઈએ. તેભણે કેલી યીતે જલ ફ આપ્મ? "તે ભને બે્રઇર ળીખલ ની તક છે." - ચ રીએ 

નભત્રને કહ્ુાં. અંનતભ ફ્રીભેભ 

 

 

વ ય ાંળ: 

 1. સસુ્તી અને અનલિવનીમત  ટ  
 2. પ્રત્વ શન એક સુય લય છે  

3. તભ યી ઓખ વ થે વ લચેત યશ  
4. સ્ટીરભેન દરીર 
 5. મગ્મ વ થી ર મક ફનલ  
 6. ડનનિંગ-ક્રુગય અવય અન્મભ ાં જલ નુાં વય છે  

7. ફશ દુય ળીખલ ની તક ક્ય ાં છે? 

 


