અમદાવાદ
આજનું પંચાંગ
}િવક્રમ સંવત
} શાિલવાહન
} ખ્રિસ્તી સંવત
}રાષ્ટ્રીય િદનાંક
} યુગાબ્દ	
} જૈન સંવત
} ઈસ્લામ સંવત
}પારસી વર્ષ
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અમદાવાદ શહેરના
ઐતિહાસિક શાહઆલમ
રોઝા ખાતે ચાલી રહેલા
ઉર્સ દરમિયાન દરગાહ
સમક્ષ શ્રદ્ધાળુઓ તે
દીવડાઓનો પવિત્ર
સ્પર્શ કરી રહ્યા છે જે
વાસ્તવમાં સદભાવનાનું
પ્રતીક બની ગયા છે.
સદીઓ પૂર્વે શાહઆલમ
બાવા અને નરસિંહદાસ
મહારાજની મિત્રતાનું
સંભારણું સમા આ દીવડા
કાયમ પ્રજ્વલિત રહે
છે. શાહઆલમ રોઝામાં
આવતા શ્રદ્ધાળુઓ
દીવડાને અચૂક સ્પર્શ
કરી તેમની આસ્થા પ્રગટ
કરે છે. તસવીરમાં નવી
પેઢીની બે બાળકીઓ
સદભાવનાના દીવડાને
સ્પર્શ કરી રહી છે.
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ચં.
8
શ.

• િતથી : ચૈત્ર વદ દશમ
• ખ્રિસ્તી : 14 એપ્રિલ, મંગળવાર
• પારસી : 30 • ઈસ્લામિક : 24
આજનો તહેવાર
આંબેડકર જયંતી
સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત
શહેર

અ’વાદ
સુરત
વડોદરા
મુંબઇ

સૂર્યોદય	 નવકારશી સૂર્યાસ્ત	 ચંદ્રોદય	 ચંદ્રાસ્ત

06-21
06-22
06-19
06-23

07-09
07-10
07-07
07-11

18-58
18-56
18-55
18-54

03-29
03-27
03-27
03-26

14-30
14-31
14-28
14-32

ગ્રહની ચાલ : સૂર્ય- મીન| નક્ષત્રધનિષ્ઠા| યોગ- શુભ| કરણ- વિષ્ટિ
રાહુકાલ : 15-49થી 17-24 સુધી
િદશાશૂલ : ઉત્તર
ગોચર ગ્રહ અને સ્થિતિ :
} 1 મેષ| બુ.મં. } 2 વૃષભ| શુ. }
4 કર્ક | ગુ. } 6 કન્યા | રા. } 8
વૃશ્ચિક| શ. } 10 મકર| ચં. } 12
મીન |કે.સૂ.
આજની ચંદ્રરાશિ : મકર| ખ, જ
(ક.15.53 પછી કુંભ: ગ, શ, ષ, સ)
શુભ ચોઘડિયા : સવારે 9.31થી
11.05 ચલ, 11.05થી 12.40 લાભ,
12.40થી 14.15 અમૃત, 15.49થી
17.24 શુભ

આજે વિશ્વભરના શીખો BAPS સંસ્કૃત વિદ્યાલયમાં
બૈસાખીની ઉજવણી કરશે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ ભણશે
ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

આજનું રાશિફળ

ખાલસા પંથની જન્મજયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ શીખ
સમુદાયના બિરાદરો, મહિલાઓએ મુખ્યમંત્રી
આનંદીબહેન પટેલની મુલાકત લીધી હતી.

શ્રદ્ધા જાની-ગીરા નાગર

મેષ | અ.લ.ઈ

એક આહલાદક મુસાફરીનો યોગ
સર્જાઇ શકે છે. જો તમારા ધ્યેય કે
લાંબાગાળાથી ચાલી આવતી ઇચ્છાને વેગ
આપશે. આજનો દિવસ રોમાંચક રહેશે.

વૃષભ | બ.વ.ઉ

શુભ રંગ : સફેદ }શુભ અંક : 2-7

જીવનસાથીની શોધ પૂર્ણ થતી દેખાશે.
લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થતાં
જણાય. તમારું કામ બગડે નહીં તેનો
ખ્યાલ રાખજો.

મિથુન | ક.છ.ઘ

શુભ રંગ : લીંબુ }શુભ અંક : 3-6

ઉચ્ચ અભ્યાસમાં સફળતા તેમ જ
નોકરીના યોગ રચાય છે. માત્ર કાર્યમાં
લાગેલ રહેશો. માતા-પિતાને પગે
લાગીને દિવસની શરૂઆત કરવી.

કર્ક | ડ.હ

શુભ રંગ : દૂધીયો }શુભ અંક : 4

સહન કરવાનો સમય છે. શાંતિ અને
મૌન રાખી માત્ર બનતી ઘટનાઓને
નિહાળો. સંતાન અને મિલકતનો નિર્ણય
લેવો નહીં.

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

ખાલસા પંથની જન્મજયંતી
બૈસાખીનો તહેવાર દુનિયાભરના
શીખો 14 એપ્રિલને મંગળવારના
રોજ ઊજવશે. આ પ્રસંગે
અમદાવાદ શહેરમાં રહેતા શીખ
સમુદાયના લોકો પણ તેમના
તહેવારની ઉત્સાહભેર ઉજવણી
કરશે. એસજી હાઇવે, બાપુનગર,
મણિનગર, નરોડા, સરસપુર
સહિતના વિસ્તારોમાં આવેલા
જાણીતા ગુરુદ્વારાઓ પર બૈસાખીના
તહેવાર નિમિત્તે સુંદર લાઇટિંગ
કરવામાં આવ્યું છે. સાથોસાથ દરેક
ગુરુદ્વારાઓમાં જાણીતા સંતો દ્વારા
કીર્તન, સત્સંગોના આયોજનો
કરવામાં આવેલા છે.
બૈસાખીનો તહેવાર શીખ
સમુદાયના લોકોની સાથે તેમની

કન્યા | પ.ઠ.ણ

શુભ રંગ : લીલો }શુભ અંક : 6-3

નવા સંબંધો બાંધાવાનો યોગ છે.
કુટુંબમાં આનંદનું વાતાવરણ જોવા
મળશે. તમારી મનોકામના આજે પૂરી
થતી દેખાશે.

1

વૃશ્ચિક | ન.ય

વેપારમાં ધનલાભ થાય. નોકરીમાં યશ
મળવાનો યોગ છે. ઉતાવળા બનીને
પગથિયાં ઉતરશો નહીં. સૌને ભેટસોગાદ અને અન્ય મદદ આપવી.

ધન | ભ.ધ.ફ.ઢ

શુભ રંગ : પીળો }શુભ અંક : 9-12

ફસાયેલા નાણાં પરત આવશે. વેપારમાં,
પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરી શકશો. આજના
દિવસમાં તમને શેરબજારથી લાભ
મળશે. આજનો દિવસ શુભ છે.

મકર | ખ.જ

શુભ રંગ : વાદળી }શુભ અંક : 10-11

ભૂતકાળમાં જોયેલાં સ્વપ્ન સાચાં પડતા
દેખાય. લગ્નથી લાગતાં કાર્યોમાં
સફળતા મળી રહેશે. ઘરમાં નાનું સેલ
સેલિબ્રેશન થઈ શકે છે.

કુંભ | ગ.સ.શ.ષ

શુભ રંગ : વાદળી }શુભ અંક : 10-11

સંતાનો તરફથી આનંદ મળશે.
સંતાનોના વિવાહ કાર્યમાં સુખદ સમાચાર
મળવાની શક્યતાઓ છે. અચાનક
આવતા ફેરફારને સ્વીકારવું પડશે.

મીન | દ.ય.ઝ.થ

શુભ રંગ : પીળો }શુભ અંક : 12-9

હળીમળીને કાર્ય કરવાનો સમય છે.
ક્રોધ અને કલહમાંથી બહાર આવવાથી
આનંદ મળશે. બીજાનાં કલ્યાણ માટે
અસત્ય બોલવું પડશે.

આજની ટિપ

શુભ યોગ અને મંગળવાર હોઈ કોઈપણ
મંગલ કાર્ય તન-મન-ધનથી
સમૃદ્ધિ બક્ષે.

માિહતી અિધકાર હેલ્પલાઈન નંબર :

99240 85000

ભવિષ્ય જાણવા મોબાઈલ પર DB
ASTRO લખીને 7333 પર SMS કરો.
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આડી ચાવી :
1. પૂર્ણ ચંદ્ર ઊગવાની તિથિ (3)
3. ગેસ કે પાણીની નળી (અં) (3)
8. ..... ડાકણને ખાય (2)
9. દરવાજો, કમાડ, દ્વાર (3)
10. કાળો ચીકણો ઠરેલો
કાદવ (2)
13.	શિકાર કરનારું, પારધી (3)
14. પર્વતની ટોચ, મથાળું (3)
18. વંશ, કુટુંબ (2)
19. દહીં-ખાંડના બનાવાતી મીઠી
વાની (3)
20. મંતવ્ય, મત, અભિપ્રાય (2)
23. પૃથ્વી, અવનિ, ધરા (3)
24. જાડા ઊનનું બનૂસ,
કામળો (3)

22
24
7. પાંડવોની પત્ની (3)
11. ગગન, આભ, વ્યોમ (3)
12. શેકીને કડક કરેલી
રોટલી (3)
15. કૌરવોનો મામો (3)
16. આખું, ખંડિત નહીં એવું (3)
17. કાનૂન, નિયમ, ધારો (3)
21. મુસલમાનોમાં પવિત્ર ગણાતો
પુરુષ (2)
22. કાંજી ઘેંસ, ભરડકું (2)
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બેં ગ લુ રુ
ક ર
દ્ર
રે લ વે
ટ
પા ર
ઊભી ચાવી :
આ ર સી
2. માંદાની સારવારનું કામ
આ યુ
દ
કરનાર બાઈ (અં) (2)
ધ રો
4. શારીરિક હાનિ (2)
ભા
કા લા
5. ઊગવું તે, ઉન્નતિ (3)
6. જરથોસ્તી કે તેનો વંશજ (3) વ હા ણ

માટે ડિપ્લોમાં ઇન કર્મકાંડ અને
બીએમાં પણ શાસ્ત્રીય તૃતીય વર્ષ
શરૂ કરાયું છે. આ કોર્ષ ભણવા
માટે હવે અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ,
રશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા વગેરે દેશોના
વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે આવશે.
આગામી સમયમાં મંદિર ખાતે પ્રમુખ
સ્વામી મહારાજની આગેવાનીમાં
સંસ્કૃતના વિદ્વાનોની આંતરરાષ્ટ્રીય
કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે.

ભાસ્કર ન્યૂઝ, ગાંધીનગર

વિધાનસભાના અંદાજપત્ર સત્ર
દરમિયાન ગૃહના અધ્યક્ષનું સ્થાન
સંભાળનારા ઉપાધ્યક્ષ આત્મારામ
પરમાર સામે કોંગ્રેસના વિવિધ
આક્ષેપો થયાની ઘટના હજુ તાજી
છે ત્યારે આત્મારામે ડૉ. બાબા
સાહેબ આંબેડકરની 125મી જન્મ
જયંતી નિમિત્તે અમદાવાદમાં
યોજાયેલા સમારંભમાં કરેલી
ટિપ્પણી નવો વિવાદ સર્જી શકે
તેમ છે.
અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ
દ્વારા લાભાર્થીઓને આવાસ માટે
રૂ. 50.48 લાખના ચેક અને 6
કેટેગરીમાં એવોર્ડ એનાયત કરવા
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા
વિભાગના એક સમારંભમાં
બોલતાં આત્મારામ પરમારે
આંબેડકરની પ્રશસ્તિ કરતાં કહ્યું
હતું કે, શિવ ભગવાન હિંદુઓના
દેવ છે જેનો સમગ્ર પરિવાર
પૂજવામાં આવે છે. પરંતુ દલિતો
માટે તો ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર
જ દેવ છે. અને ભાજપ જ એવો
પક્ષ છે જેની રાજ્ય સરકારે
આંબેડકરના સમગ્ર પરિવારને
વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાના
માધ્યમે શિવની જેમ પૂજનીય અને
ચિરંજીવ સ્થાન અપાવ્યું છે.
આ સમારંભમાં સામાજિક
ન્યાય અને અધિકારિતા
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VHP આ વર્ષ સામાજિક સમરસતા વર્ષ તરીકે ઊજવશે

બાબાસાહેબ
આંબેડકરની
125મી જયંતી
વર્ષ તેમજ
વિશ્વ હિન્દુ
પરિષદ
સ્વર્ણ જયંતી
વર્ષ નિમિત્તે
આ વર્ષને
વીએચપી
દ્વારા આ
સમગ્ર વર્ષને
સામાજિક
સમરસતા
વર્ષ તરીકે
મનાવવામાં
આવશે.
સારંગપુર સર્કલ પાસે આંબેડકર જયંતીની ઉજવણીની થતી તૈયારીઓ.

આંબેડર જયંતીએ શહેરમાં અનેક કાર્યક્રમો યોજાશે

ડો. ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મદિને શહેરમાં વિવિધ કાર્યક્રમો
યોજાશે. સવારે 9થી 11 સારંગપુર સર્કલ ખાતે આવેલી બાબા
આંબેડરની પ્રતિમાને ફુલહાર, પ્રાર્થના સભા, જીવરાજ પાર્ક અને
વેજલપુરમાં બાઇકરેલીનું આયોજન, સાંજે 7:30 કલાકે લોકડાયરો
યોજાશે. સારંગપુર સ્થિત પ્રતિમાને ફુલહાર કરશે. મજુર ગામ પાસે
શ્રમજીવી વ્યાયમશાળાના મેદાનમાં વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરાશે.

વિભાગના મંત્રી રમણલાલ
વોરા ઉપસ્થિત હતા. ધ્રાંગધ્રાના
ભાજપના ધારાસભ્ય લાલજીભાઈ
મેર પણ તેમાં ઉપસ્થિત હતા.

આત્મારામ પરમારે એ પણ કહ્યું
કે, ભાજપની સરકારે જ્યાં તેમની
અંતિમવિધિ યોજાઈ તે મુંબઈની
ચૈત્ય ભૂમિને અમરત્વ આપ્યું છે.

બદલાવ| સોબતથી ભૂલા પડેલા સામાન્ય બાળકો માટે અલગ ગૃહ બનાવાયું આજથી કમુરતા

સંરક્ષણ ગૃહમાં માત્ર જુવેનાઇલ બાળકો!
લીગલ રિપોર્ટર. અમદાવાદ

કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળકની
સોબતથી ભૂલા પડેલા સામાન્ય
બાળકોને અસર ન પડે તે માટે
આ બંને બાળકો જુદા રાખવાના
હાઇકોર્ટના વર્ષ 2013માં આદેશ
જારી કર્યો હતો. હાઇકોર્ટના ચુકાદાનું
પાલન કરવા માટે જુવેનાઇલ કોર્ટે
પણ સમાજ કલ્યાણ વિભાગને
નોટિસ જારી કરતાં તાત્કાલિક
અસરથી ચુકાદાનું પાલન કરવામાં
આવ્યું છે.
ખાનુપરમાં કાયદાના સંઘર્ષમાં
આવેલા બાળકોને રાખવા માટે બાળ

બંને બાળકોને જુદા રાખવાથી ગુનાનું પ્રમાણ ઘટશે

^

કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળક, સામાન્ય બાળકને એક જગ્યાએ
રાખવાથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા બાળકની મનોવૃત્તિની
અસર પડી શકે. ભૂલ ભટકેલા સામાન્ય બાળક ભવિષ્યમાં કાયદાના
સંઘર્ષમાં આવી શકે તેવી સ્થિતિ નિર્માણ ન પામે તે સમાજ કલ્યાણ
વિભાગનું આવકારદાયક પગલું છે. > વી. વી. પરમાર, સરકારી વકીલ

સુધારણા ગૃહ બનાવામાં આવ્યું
હતું. જેનો મુખ્ય આશય છેલ્લા ઘણા
વર્ષોથી કાયદાના સંર્ઘષમાં આવેલા
બાળકો બાળ સુધારણા કેન્દ્રમાં
રાખવાનો હતો. પરંતુ છેલ્લા ઘણા
સમયથી બાળ સુધારણા ગૃહનો
હેતુ માર્યો જતો હતો. હાઇકોર્ટના

આ ચુકાદાનું પાલન કરવા માટે
જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડના પ્રમુખ
(એડિશનલ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ)
જે.એમ.બ્રહ્મભટ્ટે સમાજ કલ્યાણ
વિભાગને નોટિસ જારી કરી હતી.
ચુકાદાનું પાલન કરવા ચાઇલ્ડ વેલ્ફર
કમિટીને નોટિસ બજાવવામાં આવી

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ
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સારંગપુર સ્થિત બીએપીએસ
સ્વામિનારાયણ
મંદિરમાં
કાર્યરત સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના
અભ્યાસક્રમમાં સોમનાથ સંસ્કૃત
યુનિવર્સિટી દ્વારા નવા ત્રણ સંસ્કૃત
કોર્ષ શરૂ કરાયો છે. તેમાં પોસ્ટ
ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમાં ઇન સંસ્કૃત
એન્ડ હિંદુ સ્ટડીઝનો નવો કોર્ષ
શરૂ થયો છે. બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓ

આંબેડકર જયંતી અવસરે એવોર્ડ,
આવાસ ચેક અર્પણ સમારોહ સંપન્ન

સાર સમાચાર
આદિવાસી
ખેડૂતોનું આંદોલન, જૈન યુવક મહાસંઘ દ્વારા કુંડા વિતરણ કરાયું
15મી એપ્રિલથી
વિદ્યાર્થીઓ જોડાશે

ભુપેન્દ્ર શાહ ‘શંભુ’

તુલા | ર.ત

સહન કરવાનો સમય છે. મૌન રાખી
અશાંતિથી બચશો. અપંગો-ગરીબોને
દાન કરવાથી લાભ થશે. માનસિક
બેલેન્સ રાખી શાંતિથી કાર્ય કરો.

આસપાસ રહેતા ગુજરાતીઓ
સહિતના સમાજના લોકો ઊજવતા
હોય છે. સવારે શીખ સમાજના
લોકો ગુરુદ્વારા ખાતે દર્શન-કીર્તન
કરવામાં માટે જાય છે. બૈસાખી
નિમિત્તે એસજી હાઇવે ખાતેના
ગુરુદ્વારામાં અમૃતસરના અનુયાયી
ગુરુદ્વારા ગુરુ સિંઘ સભા ખાતે
ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું
14 એપ્રિલે એસજી હાઇવે ખાતે
આવેલા ગુરુદ્વારામાં સાંજના સમયે
ખાસ બૈસાખી સમાગમ યોજાશે.
જેમાં ગુરુદ્વારા ગુરુ સિંઘ સભાના
હજુરી રાગી જથ્થા ભાઇ સાહીબ
યોગીંદર સિંઘજી ગુરુવાણી કીર્તન
અને હૈડ ગ્રંથી જ્ઞાની બલજીત
સિંઘ કથા વિચાર કરશે. ઇસનપુર
વિસ્તારમાં આવેલા ગુરુદ્વારામાં
કિર્તન સમાગમ યોજાશે.

ક્રોસવર્ડ-3792

સિંહ | મ.ટ

શુભ રંગ : સોનેરી }શુભ અંક : 5

ધ્યાન, યોગ, સ્તુતિ પાઠ કરો. ગુસ્સાને
બહાર આવવા દેશો નહીં. નુકસાન
તમારું જ થશે. શાંતિપૂર્વક કામ કરવાથી
જ સુખનો અનુભવ કરી શકશો.

અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયાથી વિદ્યાર્થીઓ આવશે

શહેરના ગુરુદ્વારાઓ પર રોશની કરાઇ

શુભ રંગ : લાલ }શુભ અંક : 1-8
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શાહઆલમ બાવા-નરસિંહદાસજીની મિત્રતાનું પ્રજ્વલિત પ્રતીક હિંદુઓના મહાદેવ, દલિતો માટે બાબા સાહેબ: વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષ
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અમદાવાદ, મંગળવાર, 14 એપ્રિલ, 2015

શ્રી ઉકાઈ પ્રદેશ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ
મંડળી લિ. પાસેથી છેલ્લા બે વર્ષથી
બાકી નીકળતી રૂ. 17 કરોડની
રકમને લઈને છેવટે ન્યાય મેળવવા
માટે સરકાર સામે ધરણાં પર બેઠેલા
ખેડૂતોએ આદિવાસી કિસાન સંઘર્ષ
મોરચો બનાવ્યો છે. તેના આગેવાનો
13મી એપ્રિલે બપોરથી મુખ્યમંત્રી
આનંદીબેન પટેલને મળીને પોતાના
પ્રશ્નની રજૂઆત કરવા ગયા
હતા. આ મોરચાના અધ્યક્ષ રોમેલ
સુતરિયાએ જણાવ્યું કે લગભગ
3 કલાક રાહ જોવડાવ્યા બાદ
મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે અમને
એમ કહીને મળવાની ના પાડી દીધી
કે ‘‘તમે ધરણાં પર બેઠા છો એટલે
તમને નહીં મળું. ધરણાં પર ન બેઠા
હોત તો મળત’’.
મુખ્યમંત્રીએ ન મળવાને કારણે
આદિવાસી ખેડૂતોએ છેવટે ધરણાંનો
ઉપાય અજમાવ્યો છે. મોરચાના
આગેવાનોએ ફરી એક વાર
મુખ્યમંત્રીને મળવા માટેનો સમય
માંગ્યો છે. વ્યારાના આદિવાસી
ખેડૂતોના પ્રશ્ને ગુજરાત યુનિ.ના
વિદ્યાર્થીઓ પણ 15મી એપ્રિલથી
જોડશે. આદિવાસી કિસાન સંઘર્ષ
મોરચાના પ્રતિનિધિઓ ઉપ સચિવ
પ્રકાશ મજમુદારને મળ્યા હતા જેમણે
આખી વાતને ગંભીરતાથી સાંભળીને
ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રૂપિયા અંગે
જરૂરથી સરકાર કંઈક કરશે તેવી
બાંયધરી ઉચ્ચારી હતી.

રાજ્યની ગેસ કંપની દા.ન. હવેલી-થાણેને ગેસ આપશે

બેસણું

IIT ગાંધીનગર ખાતે સોલાર સેલ્સ પર લેક્ચર યોજાયું

વ્યાસ : સ્વ. બિહારીલાલ મણિલાલ
વ્યાસનું બેસણું બપોરે 2.30થી 4.30,
અંકુર સોસા., કૃષ્ણનગર પાસે,
નેશનલ હાઇવે નં-8 પાસે
પટેલ : સ્વ. બોઘાભાઇ આંબાલાલ
પટેલનું બેસણું સવારે 8થી 11, 108,
કર્ણાવતી પાર્ક સોસા., સીટીએમ

હોવાનું સુત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું.
નોટિસની બજવણની પગલે
સમાજ કલ્યાણ વિભાગના ડેપ્યુટી
ડાયરેકટર બાળ સુધારણા ગૃહ સાથે
પરામર્શ બાદ તાત્કાલિક અસરથી
બાળ સુધારણા ગૃહમાં રહેલા
39 બાળકો પૈકીના 14 સામાન્ય
બાળકોને હિંમતનગર ચાઇલ્ડ વેલ્ફર
કમિટીને સોંપ્યા જ્યારે અન્ય 14
ગાંધીનગર ચાઇલ્ડ વેલ્ફર કમિટીને
સોંપવામાં આવ્યા છે. જેના પગલે
હવે ખાનપુર બાળ સુધારણા ગૃહમાં
હવે 11 કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા
બાળકોને રાખવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદ | ગુજરાત સરકાર હસ્તકની બે કંપનીઓને મહારાષ્ટ્રના
થાણે વિસ્તારમાં અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી ખાતે ગેસ
પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક સ્થાપવાની મંજૂરી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અપાઇ છે.
ઊર્જામંત્રી સૌરભ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જીએસપીસીને દાદરા નગર હવેલી
ખાતે અને ગુજરાત ગેસ કંપનીને મહારાષ્ટ્રના થાણેમાં 1400 કરોડના
ખર્ચે 10.76 લાખ ઘરમાં ગેસ પહોંચાડશે. લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પણ
પાઇપલાઇન દ્વારા ગેસ અપાશે.

રેલવેના માલ લોડિંગમાં 4 ટકાનો વધારો

અમદાવાદ | રેલવે દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ 2014-15 દરમિયાન 1097.57
મિલિયન ટન માલ લોડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. જે ગયા નાણાંકીય વર્ષ
2013-14માં થયેલા 1053.55 મિલિયન ટન માલ લોડિંગની સરખામણીમાં
44.02 મિલિયન ટન વધુ એટલે કે 4.18 ટકા વધુ છે. જ્યારે માર્ચ 2015માં
રેલવેનું માલ લોડિંગ 101.57 મિલિયન ટન રહ્યું છે જે ગત વર્ષના આજ
સમયગાળામાં થયેલા લોડિંગ 100.49 મિલિયન ટન કરતા 1.08 મિલિયન
ટન વધુ એટલે કે 1.07 ટકા વધુ છે.

અમદાવાદ | આઇઆઇટી ગાંધીનગરમાં આવતિકાલ આજે રોદામ
નરસિંમ્હા લેકચર સીરીઝના ભાગરૂપે કોરીયા રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ
કેમિકલ ટેકનોલોજીના ડો.સાંગ સીઓકે ‘આર્કિટેકચર, પ્રોસેસ એન્ડ
મટીરીયલ્સ ફોર એફીશીયન્ટ ઇનઓર્ગેનિક-ઓર્ગેનિક હાઇબ્રીડ સોલાર
સેલ્સ’ વિષય પર લેકચર આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોલર પીવી
સેલ્સની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ સેમીકંડકટર મટીરીયલની
પસંદગી કરવી જોઇએ.

ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય મેષ રાશિમાં
પ્રવેશ કરતા મિનારક કમુરતા પૂર્ણ
થતાં શુભ કાર્યોનો પ્રારંભ થશે. તે
પૂર્ણ થતા ફરીવાર લગ્નગાળો શરૂ
થતાં બજારમાં ખરીદીનો માહોલ
જોવા મળશે. હોળી બાદ થોડાક
દિવસોથી શરૂ થયેલા કમુરતા બાદ
લગ્નાદિ કાર્યો, ગૃહપ્રવેશ, સગપણ,
યજ્ઞોપવીત જેવા પ્રસંગ બંધ થઇ
ગયા હતાં. મંગળવારના રોજથી
પૂરા થાય છે. આગામી દિવસોમાં
ફરી લગ્નોનો મહોલ જોવા મળશે.
વાતાવરણમાં પલટાના કારણે પ્રસંગ
કરનારાઓ ચિંતામાં મુકાયા છે.

સગીરોનું ગુમ થવું તે ગંભીર બાબત : CP

અપહૃતને શોધવામાં ગંભીરતા
અંગે મહિલા પોલીસને સૂચન
મહિલા પોલીસમાં સગીર
અપહરણના 19 ગુના છે
ભાસ્કર ન્યૂઝ. અમદાવાદ

અમદાવાદ | જૈન શ્વેતાંબર યુવક મૂ.પૂ.યુવક મહાસંઘ દ્વારા સોમવાર
13 એપ્રિલના રોજ પક્ષીઓ માટેના પીવાના પાણીના કુંડાનું વિતરણ
યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં આવેલા દાદાસાહેબના પગલા દેરાસર ખાતે
સાંજે 5:30 કલાકે રાખવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સેંકડો લોકો પક્ષીઓ માટે
પીવાના પાણીના કુંડા લેવા માટે ભેગા થયા હતાં. કેટલોક સમય પૂરતી
તો કેમ્પસમાં લાંબી લાઇનો લાગી ગઇ હતી.

પૂર્ણ થતાં શુભ
કાર્યોનો પ્રારંભ

શહેર પોલીસ કમિશનર ક્રાઇમ
કોન્ફરન્સમાં સીપીએ મહિલા
સેલને અપહરણ થયેલા સગીરોને
શોધવામાં ગંભીરતા દાખવી અને
જેટલું બને એટલું સગીરોને શોધવા
માટે કામ કરવું જોઇએ. સગીરોનું
ગુમ થવું એ ગંભીર બાબત છે જેથી
આ કેસમાં પોલીસે પણ ગંભીરતા
દાખવવા પોલીસ કમિશનરે મહિલા
સેલને સૂચન કર્યુ છે.
શહેરમાં ગુમ થયેલા સગીરોનો
કેસ મહિલા પોલીસના એન્ટી

ટ્રાફિકિંગ વુમન સેલમાં જાય છે.જે
અંતર્ગત શહેરના કોઇ પણ પોલીસ
સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલો હોય
તે કેસ ત્રણ મહિના સુધી સગીર મળી
આવે નહીં તો તે કેસ ઓટોમેટિક
મહિલા સેલમાં ટ્રાન્સફર થાય છે.
મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાલમાં
સગીરોના અપહરણના 19 ગુના
છે. શહેર પોલીસ કમિશનરે ક્રાઇમ
કોન્ફરન્સમાં સીપીએ મહિલા સેલને
સૂચન કર્યુ છે કે સગીરોના અપહરણ
એ એક ગંભીર મુદ્દો છે અને આ
પ્રકારના કેસોમાં બેદરકારી રાખવી
યોગ્ય નથી. આ કેસમાં ગંભીરતા
રાખીને તપાસ કરવા સીપી દ્વારા
મહિલા પોલીસને સૂચન કરાયું છે.

બેસણું

