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બેસણું

આજની ટિપ 
શુભ યોગ અને મંગળવાર હોઈ કોઈપણ 

મંગલ કાય્ય તન-મન-ધનથી  
સમૃદ્ધિ બક્ે.

આજનુ ંરાશિફળ
શ્રદ્ા જાની-ગીરા નાગર

મેષ | અ.લ.ઈ
શુભ રંગ : લાલ }શુભ અંક : 1-8

એક આહલાદક મુસાફરીનો યોગ 
સર્્યઇ શકે છે. જો તમારા ધયેય કે 

લાંબાગાળાથી ચાલી આવતી ઇચછાને વેગ 
આપશે. આજનો દ્દવસ રોમાંચક રહેશે.

મમથુન | ક.છ.ઘ
શુભ રંગ : લીંબુ }શુભ અંક : 3-6

ઉચ્ચ અભયાસમાં સફળતા તેમ જ 
નોકરીના યોગ રચાય છે. માત્ર કાય્યમાં 

લાગેલ રહેશો. માતા-દ્પતાને પગે 
લાગીને દ્દવસની શરૂઆત કરવી.

મિંહ | મ.ટ
શુભ રંગ : સોનેરી }શુભ અંક : 5

ધયાન, યોગ, સતુદ્ત પાઠ કરો. ગુસસાને 
બહાર આવવા દેશો નહીં. નુકસાન 

તમારું જ થશે. શાંદ્તપૂવ્યક કામ કરવાથી 
જ સુખનો અનુભવ કરી શકશો.

વૃષભ | બ.વ.ઉ
શુભ રંગ : સફેદ }શુભ અંક : 2-7

જીવનસાથીની શોધ પૂણ્ય થતી દેખાશે. 
લાંબા સમયથી અટકેલા કાયયો પૂણ્ય થતાં 
જણાય. તમારું કામ બગડે નહીં તેનો 

ખયાલ રાખજો.

કક્ક | ડ.હ
શુભ રંગ : દૂધીયો }શુભ અંક : 4

સહન કરવાનો સમય છે. શાંદ્ત અને 
મૌન રાખી માત્ર બનતી ઘટનાઓને 

દ્નહાળો. સંતાન અને દ્મલકતનો દ્નણ્યય 
લેવો નહીં.

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.

તુલયા | ર.ત
શુભ રંગ : સફેદ }શુભ અંક : 7-2

સહન કરવાનો સમય છે. મૌન રાખી 
અશાંદ્તથી બચશો. અપંગો-ગરીબોને 
દાન કરવાથી લાભ થશે. માનદ્સક 
બેલેનસ રાખી શાંદ્તથી કાય્ય કરો.

ધન | ભ.ધ.ફ.ઢ
શુભ રંગ : પીળો }શુભ અંક : 9-12

ફસાયેલા નાણાં પરત આવશે. વેપારમાં, 
પ્ોપટીટીમાં રોકાણ કરી શકશો. આજના 

દ્દવસમાં તમને શેરબર્રથી લાભ 
મળશે. આજનો દ્દવસ શુભ છે.

કુંભ | ગ.સ.શ.ષ
શુભ રંગ : વાદળી }શુભ અંક : 10-11

સંતાનો તરફથી આનંદ મળશે. 
સંતાનોના દ્વવાહ કાય્યમાં સુખદ સમાચાર 

મળવાની શકયતાઓ છે. અચાનક 
આવતા ફેરફારને સવીકારવું પડશે.

વૃમચિક | ન.ય
શુભ રંગ : લાલ }શુભ અંક : 8-1

વેપારમાં ધનલાભ થાય. નોકરીમાં યશ 
મળવાનો યોગ છે. ઉતાવળા બનીને 
પગદ્થયાં ઉતરશો નહીં. સૌને ભેટ-
સોગાદ અને અનય મદદ આપવી.

મકર | ખ.જ
શુભ રંગ : વાદળી }શુભ અંક : 10-11

ભૂતકાળમાં જોયેલાં સવપન સાચાં પડતા 
દેખાય. લગનથી લાગતાં કાયયોમાં 

સફળતા મળી રહેશે. ઘરમાં નાનું સેલ 
સેદ્લબ્ેશન થઈ શકે છે.

મીન | દ.ય.ઝ.થ
શુભ રંગ : પીળો }શુભ અંક : 12-9

હળીમળીને કાય્ય કરવાનો સમય છે. 
ક્ોધ અને કલહમાંથી બહાર આવવાથી  
આનંદ મળશે. બીર્નાં કલયાણ માટે 

અસતય બોલવું પડશે.

માિહતી અિધકાર હેલ્પલાઈન નંબર : 
99240 85000

ભિિષ્ય જાણિા મોબાઈલ ્પર DB 
ASTRO લખીને 7333 ્પર SMS કરો.

• શતથી : ચૈત્ર વદ દશમ  
• શરિસતી : 14 એપ્રિલ, મંગળવાર
• પારસી : 30 • ઈસ્ાશમક : 24

આજનુ ંપચંાગં
}પ્વક્રમ સંવત : 2071 
} શાપ્લવાહન : 1937 
} પ્રિસતી સંવત : 2015  
}રાષ્ટ્ીય પ્દનાંક : 30
} યુગાબદ : 5116 
} જૈન સંવત : 2541 
} ઈસલામ સંવત : 1436 
}પારસી વષ્ષ : 1384

સૂર્યોદર્-સૂર્ાયાસત
 િહેર સૂર્યોદર્ નવકારિી સૂર્ાયાસત ચંદ્રોદર્ ચંદ્ાસત
અ’વાદ 06-21 07-09 18-58 03-29 14-30
સુરત 06-22 07-10 18-56 03-27 14-31
વડોદરા 06-19 07-07 18-55 03-27 14-28
મુંબઇ 06-23 07-11 18-54 03-26 14-32

ગ્રહની ચા્ :  સૂય્ષ- મીન| નક્ષત્ર- 
ધપ્નષ્ઠા| યોગ- શુભ| કરણ- પ્વષષ્ટ
રાહુકા્ : 15-49થી 17-24 સુધી
શદિાિૂ્ :  ઉત્તર
ગરોચર ગ્રહ અને સસથશત :   
} 1 મેષ| બુ.મં. } 2 વૃષભ| શુ. } 
4 કક્ક | ગુ. } 6 કનયા | રા. } 8 
વૃપ્ચિક| શ. } 10 મકર| ચં. } 12 
મીન |કે.સૂ.
આજની ચંદ્રાશિ : મકર| ખ, જ 
(ક.15.53 પછી કુંભ: ગ, શ, ષ, સ)
િુભ ચરોઘડિર્ા : સવારે 9.31થી 
11.05 ચલ, 11.05થી 12.40 લાભ, 
12.40થી 14.15 અમૃત, 15.49થી 
17.24 શુભ
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આજનરો તહેવાર
આંબેડકર જયંતી

આડી ચયાવી : 
1. પૂણ્ષ ચંદ્ર ઊગવાની પ્તપ્થ (3)
3. ગેસ કે પાણીની નળી (અં) (3)
8. ..... ડાકણને ખાય (2)
9. દરવાજો, કમાડ, દ્ાર (3)
10. કાળો ચીકણો ઠરેલો  

કાદવ (2)
13. પ્શકાર કરનારું, પારધી (3)
14. પવ્ષતની ટોચ, મથાળું (3)
18. વંશ, કુટુંબ (2)
19. દહીં-ખાંડના બનાવાતી મીઠી 

વાની (3)
20. મંતવય, મત, અપ્ભરિાય (2)
23. પૃથવી, અવપ્ન, ધરા (3)
24. જાડા ઊનનું બનૂસ,  

કામળો (3)
ઊભી ચયાવી : 
2. માંદાની સારવારનું કામ 

કરનાર બાઈ (અં) (2)
4. શારીરરક હાપ્ન (2)
5. ઊગવું તે, ઉનનપ્ત (3)
6. જરથોસતી કે તેનો વંશજ (3)

7. પાંડવોની પતની (3)
11. ગગન, આભ, વયોમ (3)
12. શેકીને કડક કરેલી  

રોટલી (3)
15. કૌરવોનો મામો (3)
16. આખું, ખંરડત નહીં એવું (3)
17. કાનૂન, પ્નયમ, ધારો (3)
21. મુસલમાનોમાં પપ્વત્ર ગણાતો 

પુરુષ (2)
22. કાંજી ઘેંસ, ભરડકું (2)
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ભુપેનદ્ર શાહ ‘શંભુ’
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ફોિો સિોરી
ભયાસકર/અમદયાવયાદ

અમદાવાદ શહેરના 
ઐપ્તહાપ્સક શાહઆલમ 
રોઝા ખાતે ચાલી રહેલા 
ઉસ્ષ દરપ્મયાન દરગાહ 
સમક્ષ શ્રદ્ાળુઓ તે 
દીવડાઓનો પપ્વત્ર 
સપશ્ષ કરી રહ્ા છે જે 
વાસતવમાં સદભાવનાનું 
રિતીક બની ગયા છે. 
સદીઓ પૂવવે શાહઆલમ 
બાવા અને નરપ્સંહદાસ 
મહારાજની પ્મત્રતાનું 
સંભારણં સમા આ દીવડા 
કાયમ રિજવપ્લત રહે 
છે. શાહઆલમ રોઝામાં 
આવતા શ્રદ્ાળુઓ 
દીવડાને અચૂક સપશ્ષ 
કરી તેમની આસથા રિગટ 
કરે છે. તસવીરમાં નવી 
પેઢીની બે બાળકીઓ 
સદભાવનાના દીવડાને 
સપશ્ષ કરી રહી છે.

શાહઆલમ બાિા-નરિસંહદાસજીની િમત્રતાનું પ્રજિિલત પ્રતીક

ભાસકર ન્યયૂઝ. અમદાિાદ

14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય મેષ રાપ્િમાં 
રિવેિ કરતા પ્મનારક કમુરતા પૂર્ય 
થતાં િુભ કારયોનો રિારંભ થિે. તે 
પૂર્ય થતા ફરીવાર લગનગાળો િરૂ 
થતાં બજારમાં ખરીદીનો માહોલ 
જોવા મળિે. હોળી બાદ થોડાક 
પ્દવસોથી િરૂ થરેલા કમુરતા બાદ 
લગનાપ્દ કારયો, ગૃહરિવેિ, સગપર, 
રજ્ોપવીત જેવા રિસંગ બંધ થઇ 
ગરા હતાં. મંગળવારના રોજથી  
પૂરા થાર છે. આગામી પ્દવસોમાં 
ફરી લગનોનો મહોલ જોવા મળિે. 
વાતાવરરમાં પલટાના કારરે રિસંગ 
કરનારાઓ પ્િંતામાં મુકારા છે. 

આજથી કમુરતા 
પૂર્ણ થતાં શુભ 
કાર્યોનો પ્ારંભ

રેલિેના માલ લોડરંગમાં 4 ટકાનો િધારો
અમદયાવયાદ | રેલવે દ્ારા નાણાંકીય વષ્ષ 2014-15 દરપ્મયાન 1097.57 
પ્મપ્લયન ટન માલ લોરડંગ કરવામાં આવયું છે. જે ગયા નાણાંકીય વષ્ષ 
2013-14માં થયેલા 1053.55 પ્મપ્લયન ટન માલ લોરડંગની સરખામણીમાં 
44.02 પ્મપ્લયન ટન વધુ એટલે કે 4.18 ટકા વધુ છે. જયારે માચ્ષ 2015માં 
રેલવેનું માલ લોરડંગ 101.57 પ્મપ્લયન ટન રહ્ું છે જે ગત વષ્ષના આજ 
સમયગાળામાં થયેલા લોરડંગ 100.49 પ્મપ્લયન ટન કરતા 1.08 પ્મપ્લયન 
ટન વધુ એટલે કે 1.07 ટકા વધુ છે.

રાજ્યની ગેસ કં્પની દા.ન. હિેલી-થાણેને ગેસ આ્પશે
અમદયાવયાદ | ગુજરાત સરકાર હસતકની બે કંપનીઓને મહારાષ્ટ્ના 
થાણે પ્વસતારમાં અને કેનદ્રશાપ્સત રિદેશ દાદરા નગર હવેલી ખાતે ગેસ 
પાઇપલાઇનનું નેટવક્ક સથાપવાની મંજૂરી કેનદ્ર સરકાર તરફથી અપાઇ છે. 
ઊજા્ષમંત્રી સૌરભ પટેલે જણાવયું હતું કે, જીએસપીસીને દાદરા નગર હવેલી 
ખાતે અને ગુજરાત ગેસ કંપનીને મહારાષ્ટ્ના થાણેમાં 1400 કરોડના 
ખચવે 10.76 લાખ ઘરમાં ગેસ પહોંચાડશે. લઘુ અને મધયમ ઉદ્ોગોને પણ 
પાઇપલાઇન દ્ારા ગેસ અપાશે.

IIT ગાંધીનગર ખાતે સોલાર સેલસ પર લેક્ચર યોજાયું
અમદયાવયાદ | આઇઆઇટી ગાંધીનગરમાં આવપ્તકાલ આજે રોદામ 
નરપ્સંમહા લેકચર સીરીઝના ભાગરૂપે કોરીયા રીસચ્ષ ઇનસટીટુ્ટ ઓફ 
કેપ્મકલ ટેકનોલોજીના ડો.સાંગ સીઓકે ‘આરક્કટેકચર, રિોસેસ એનડ 
મટીરીયલસ ફોર એફીશીયનટ ઇનઓગવેપ્નક-ઓગવેપ્નક હાઇબ્ીડ સોલાર 
સેલસ’ પ્વષય પર લેકચર આપયું હતું. તેમણે જણાવયું હતું કે સોલર પીવી 
સેલસની કાય્ષક્ષમતા વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ સેમીકંડકટર મટીરીયલની 
પસંદગી કરવી જોઇએ.

વ્યાસ : સવ. દ્બહારીલાલ મદ્ણલાલ 
વયાસનું બેસણં બપોરે 2.30થી 4.30, 
અંકુર સોસા., કૃષણનગર પાસે, 
નેશનલ હાઇવે નં-8 પાસે
પટેલ : સવ. બોઘાભાઇ આંબાલાલ 
પટેલનું બેસણં સવારે 8થી 11, 108, 
કણા્યવતી પાક્ક સોસા., સીટીએમ

બસેણું

ભાસકર ન્યયૂઝ. અમદાિાદ 

ખાલસા પંથની જનમજરંતી 
બૈસાખીનો તહેવાર દુપ્નરાભરના 
િીખો 14 એપ્રિલને મંગળવારના 
રોજ ઊજવિે. આ રિસંગે 
અમદાવાદ િહેરમાં રહેતા િીખ 
સમુદારના લોકો પર તેમના 
તહેવારની ઉતસાહભેર ઉજવરી 
કરિે. એસજી હાઇવે, બાપુનગર, 
મપ્રનગર, નરોડા, સરસપુર 
સપ્હતના પ્વસતારોમાં આવેલા 
જારીતા ગુરુદ્ારાઓ પર બૈસાખીના 
તહેવાર પ્નપ્મત્ે સુંદર લાઇટટંગ 
કરવામાં આવરું છે. સાથોસાથ દરેક 
ગુરુદ્ારાઓમાં જારીતા સંતો દ્ારા 
કીત્યન, સતસંગોના આરોજનો 
કરવામાં આવેલા છે.

બૈસાખીનો તહેવાર િીખ 
સમુદારના લોકોની સાથે તેમની 

આસપાસ રહેતા ગુજરાતીઓ 
સપ્હતના સમાજના લોકો ઊજવતા 
હોર છે. સવારે િીખ સમાજના 
લોકો ગુરુદ્ારા ખાતે દિ્યન-કીત્યન 
કરવામાં માટે જાર છે. બૈસાખી 
પ્નપ્મત્ે એસજી હાઇવે ખાતેના 
ગુરુદ્ારામાં અમૃતસરના અનુરારી 
ગુરુદ્ારા ગુરુ પ્સંઘ સભા ખાતે 
ધાપ્મ્યક કાર્યક્રમોનું આરોજન કરારું 
14 એપ્રિલે એસજી હાઇવે ખાતે 
આવેલા ગુરુદ્ારામાં સાંજના સમરે 
ખાસ બૈસાખી સમાગમ રોજાિે. 
જેમાં ગુરુદ્ારા ગુરુ પ્સંઘ સભાના 
હજુરી રાગી જથથા ભાઇ સાહીબ 
રોગીંદર પ્સંઘજી ગુરુવારી કીત્યન 
અને હૈડ ગ્ંથી જ્ાની બલજીત 
પ્સંઘ કથા પ્વિાર કરિે. ઇસનપુર 
પ્વસતારમાં આવેલા ગુરુદ્ારામાં 
ટકત્યન સમાગમ રોજાિે.

આજે વિશ્વભરના શીખો 
બૈસાખીની ઉજિરી કરશે

ખાલસા પંથની જનમજયંતીની પૂવ્ષ સંધયાએ શીખ 
સમુદાયના પ્બરાદરો, મપ્હલાઓએ મુખયમંત્રી 
આનંદીબહેન પટેલની મુલાકત લીધી હતી.

શહેરના ગુરુદ્ારાઓ ્પર રોશની કરાઇ

ભાસ્કર નયયૂઝ. અમદાવાદ

શહેર પોલીસ કમિશનર  ક્રાઇિ 
કોન્ફરનસિરંા સીપીએ િમહલરા 
સેલને અપહરણ થયેલરા સગીરોને 
શોધવરાિરાં ગંભીરતરા દરાખવી અને 
જેટલું બને એટલું સગીરોને શોધવરા 
િરાટે કરાિ કરવું જોઇએ. સગીરોનું  
ગુિ થવું એ ગંભીર બરાબત છે જેથી 
આ કેસિરાં પોલીસે પણ ગંભીરતરા 
દરાખવવરા પોલીસ કમિશનરે િમહલરા 
સેલને સૂચન કયુયુ છે.

શહેરિરાં ગુિ થયેલરા સગીરોનો 
કેસ િમહલરા પોલીસનરા એનટી 

ટ્રાફ્ફફકંગ વુિન સેલિરાં જાય છે.જે 
અંતગયુત શહેરનરા કોઇ પણ પોલીસ 
સટેશનિરાં ગુનો દરાખલ થયેલો હોય 
તે કેસ ત્રણ િમહનરા સુધી સગીર િળી 
આવે નહીં તો તે કેસ ઓટોિેફટક 
િમહલરા સેલિરાં ટ્રાનસ્ફર થરાય છે. 
િમહલરા પોલીસ સટેશનિરાં હરાલિરંા 
સગીરોનરા અપહરણનરા 19 ગુનરા 
છે.  શહેર પોલીસ કમિશનરે ક્રાઇિ 
કોન્ફરનસિરાં સીપીએ િમહલરા સેલને 
સૂચન કયુયુ છે કે સગીરોનરા અપહરણ 
એ એક ગંભીર િુદ્ો છે અને આ 
પ્રકરારનરા કેસોિરંા બેદરકરારી રરાખવી 
યોગય નથી. આ કેસિરાં ગંભીરતરા 
રરાખીને તપરાસ કરવરા સીપી દ્રારરા 
િમહલરા પોલીસને સૂચન કરરાયું છે.

સગીરોનું ગુમ થિું તે ગંભીર બાબત : CP
અપહૃતને શોધવામાં ગંભીરતા 
અંગે મહિલા પોલીસને સૂચન
મહિલા પોલીસમાં સગીર 
અપિરણના 19 ગુના છે

ભાસકર ન્યયૂઝ. અમદાિાદ

સારંગપુર સસથત બીએપીએસ 
સવાપ્મનારારર મંપ્દરમાં 
કાર્યરત સંસકકૃત મહાપ્વદ્ાલરના 
અભરાસક્રમમાં સોમનાથ સંસકકૃત 
રુપ્નવપ્સ્યટી દ્ારા નવા ત્રર સંસકકૃત 
કોષ્ય િરૂ કરારો છે. તેમાં પોસટ 
ગ્ેજરુએટ ટડપલોમાં ઇન સંસકકૃત 
એનડ પ્હંદુ સટડીઝનો નવો કોષ્ય 
િરૂ થરો છે. બ્ાહ્મર પ્વદ્ાથીથીઓ 

માટે ટડપલોમાં ઇન કમ્યકાંડ અને 
બીએમાં પર િાસત્રીર તૃતીર વષ્ય 
િરૂ કરારું છે. આ કોષ્ય ભરવા 
માટે હવે અમેટરકા, ઇંગલેનડ, 
રપ્િરા, ઓસટ્ેપ્લરા વગેરે દેિોના 
પ્વદ્ાથીથીઓ ભરવા માટે આવિે. 
આગામી સમરમાં મંપ્દર ખાતે રિમુખ 
સવામી મહારાજની આગેવાનીમાં 
સંસકકૃતના પ્વદ્ાનોની આંતરરાષ્ટ્ીર 
કોનફરનસ કરવામાં આવિે.

અમેડરકા, ઇંગલેનર, ઓસટ્ેિલ્યાથી િિદ્ાથીથીઓ આિશે 
BAPS સંસકકૃત વિદ્ાલર્માં 
વિદેશી વિદ્ાથીથીઓ ભરશે

ભાસકર ન્યયૂઝ, ગાંધીનગર

પ્વધાનસભાના અંદાજપત્ર સત્ર 
દરપ્મરાન ગૃહના અધરક્ષનું સથાન 
સંભાળનારા ઉપાધરક્ષ આતમારામ 
પરમાર સામે કોંગ્ેસના પ્વપ્વધ 
આક્ષેપો થરાની ઘટના હજુ તાજી 
છે તરારે આતમારામે ડૉ. બાબા 
સાહેબ આંબેડકરની 125મી જનમ 
જરંતી પ્નપ્મત્ે અમદાવાદમાં 
રોજારેલા સમારંભમાં કરેલી 
ટટપપરી નવો પ્વવાદ સજીજી િકે 
તેમ છે.

અનુસૂપ્િત જાપ્ત કલરાર 
દ્ારા લાભાથીથીઓને આવાસ માટે 
રૂ. 50.48 લાખના િેક અને 6 
કેટેગરીમાં એવોડજી એનારત કરવા 
સામાપ્જક નરાર અને અપ્ધકાટરતા 
પ્વભાગના એક સમારંભમાં 
બોલતાં આતમારામ પરમારે 
આંબેડકરની રિિસસત કરતાં કહું 
હતું કે, પ્િવ ભગવાન પ્હંદુઓના 
દેવ છે જેનો સમગ્ પટરવાર 
પૂજવામાં આવે છે. પરંતુ દપ્લતો 
માટે તો ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર 
જ દેવ છે. અને ભાજપ જ એવો 
પક્ષ છે જેની રાજર સરકારે 
આંબેડકરના સમગ્ પટરવારને 
પ્વપ્વધ કલરારકારી રોજનાના 
માધરમે પ્િવની જેમ પૂજનીર અને 
પ્િરંજીવ સથાન અપાવરું છે.

આ સમારંભમાં સામાપ્જક 
નરાર અને અપ્ધકાટરતા 

પ્વભાગના મંત્રી રમરલાલ 
વોરા ઉપસસથત હતા. ધાંગધાના 
ભાજપના ધારાસભર લાલજીભાઈ 
મેર પર તેમાં ઉપસસથત હતા. 

આતમારામ પરમારે એ પર કહું 
કે, ભાજપની સરકારે જરાં તેમની 
અંપ્તમપ્વપ્ધ રોજાઈ તે મુંબઈની 
િૈતર ભૂપ્મને અમરતવ આપરું છે. 

િહંદુઓના મહાદેિ, દિલતો માટે બાબા સાહેબ: િિધાનસભા ઉ્પાધ્યક્ષ

આંબેડકર જર્ંતી અિસરે એિોડ્ડ, 
આિાસ ચેક અપ્ણર સમારોહ સંપનન

VHP આ િર્ષ સામાિજક સમરસતા િર્ષ તરીકે ઊજિશે
બયાબયાિયાહેબ 
આંબેડકરની 
125મી જયંતી 
વષ્ષ તેમજ 
પ્વશ્વ પ્હનદુ 
પરરષદ 
સવણ્ષ જયંતી 
વષ્ષ પ્નપ્મત્તે 
આ વષ્ષને 
વીએચપી 
દ્ારા આ 
સમગ્ર વષ્ષને 
સામાપ્જક 
સમરસતા 
વષ્ષ તરીકે 
મનાવવામાં 
આવશે.

સારંગપુર સક્કલ પાસે આંબેડકર જયંતીની ઉજવણીની થતી તૈયારીઓ.

ડો. ભીમરાવ આંબેડકરનો જનમપ્દને શહેરમાં પ્વપ્વધ કાય્ષક્રમો 
યોજાશે. સવારે 9થી 11 સારંગપુર સક્કલ ખાતે આવેલી બાબા 
આંબેડરની રિપ્તમાને ફુલહાર, રિાથ્ષના સભા, જીવરાજ પાક્ક અને 
વેજલપુરમાં બાઇકરેલીનું આયોજન, સાંજે 7:30 કલાકે લોકડાયરો 
યોજાશે. સારંગપુર ષસથત રિપ્તમાને ફુલહાર કરશે. મજુર ગામ પાસે 
શ્રમજીવી વયાયમશાળાના મેદાનમાં પ્વદ્ાથીથીઓનું સનમાન કરાશે.

આંબેરર જ્યંતીએ શહેરમાં અનેક કા્ય્ષક્મો ્યોજાશે

ભાસકર ન્યયૂઝ. અમદાિાદ

શ્ી ઉકાઈ રિદેિ સહકારી ખાંડ ઉદ્ોગ 
મંડળી પ્લ. પાસેથી છેલલા બે વષ્યથી 
બાકી નીકળતી રૂ. 17 કરોડની 
રકમને લઈને છેવટે નરાર મેળવવા 
માટે સરકાર સામે ધરરાં પર બેઠેલા 
ખેડૂતોએ આપ્દવાસી ટકસાન સંઘષ્ય 
મોરિો બનાવરો છે. તેના આગેવાનો 
13મી એપ્રિલે બપોરથી મુખરમંત્રી 
આનંદીબેન પટેલને મળીને પોતાના 
રિશ્નની રજૂઆત કરવા ગરા 
હતા. આ મોરિાના અધરક્ષ રોમેલ 
સુતટરરાએ જરાવરું કે લગભગ 
3 કલાક રાહ જોવડાવરા બાદ 
મુખરમંત્રી આનંદીબેન પટેલે અમને 
એમ કહીને મળવાની ના પાડી દીધી 
કે ‘‘તમે ધરરાં પર બેઠા છો એટલે 
તમને નહીં મળું. ધરરાં પર ન બેઠા 
હોત તો મળત’’. 

મુખરમંત્રીએ ન મળવાને કારરે 
આપ્દવાસી ખેડૂતોએ છેવટે ધરરાંનો 
ઉપાર અજમાવરો છે. મોરિાના 
આગેવાનોએ ફરી એક વાર 
મુખરમંત્રીને મળવા માટેનો સમર 
માંગરો છે. વરારાના આપ્દવાસી 
ખેડૂતોના રિશ્ને ગુજરાત રુપ્ન.ના 
પ્વદ્ાથીથીઓ પર 15મી એપ્રિલથી 
જોડિે. આપ્દવાસી ટકસાન સંઘષ્ય 
મોરિાના રિપ્તપ્નપ્ધઓ ઉપ સપ્િવ 
રિકાિ મજમુદારને મળરા હતા જેમરે 
આખી વાતને ગંભીરતાથી સાંભળીને 
ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રૂપ્પરા અંગે 
જરૂરથી સરકાર કંઈક કરિે તેવી 
બાંરધરી ઉચ્ારી હતી.

આવદિાસી 
ખેડૂતોનું આંદોલન, 
15મી એવપ્લથી 
વિદ્ાથીથીઓ જોડાશે

જૈન ્યુિક મહાસંઘ દ્ારા કુંરા િિતરણ કરા્યું

અમદયાવયાદ | જૈન શ્વેતાંબર યુવક મૂ.પૂ.યુવક મહાસંઘ દ્ારા સોમવાર 
13 એપ્રિલના રોજ પક્ષીઓ માટેના પીવાના પાણીના કુંડાનું પ્વતરણ 
યુપ્નવપ્સ્ષટી પ્વસતારમાં આવેલા દાદાસાહેબના પગલા દેરાસર ખાતે 
સાંજે 5:30 કલાકે રાખવામાં આવયું હતું. જેમાં સેંકડો લોકો પક્ષીઓ માટે 
પીવાના પાણીના કુંડા લેવા માટે ભેગા થયા હતાં. કેટલોક સમય પૂરતી 
તો કેમપસમાં લાંબી લાઇનો લાગી ગઇ હતી. 

સાર સમાચાર

બદલાિ| સોબતથી ભયૂલા ્પરેલા સામાન્ય બાળકો માટે અલગ ગૃહ બનાિા્યું

લીગલ ડર્પોટ્ડર. અમદાિાદ

કારદાના સંઘષ્યમાં આવેલા બાળકની 
સોબતથી ભૂલા પડેલા સામાનર 
બાળકોને અસર ન પડે તે માટે 
આ બંને બાળકો જુદા રાખવાના 
હાઇકોટજીના વષ્ય 2013માં આદેિ 
જારી કરયો હતો. હાઇકોટજીના િુકાદાનું 
પાલન કરવા માટે જુવેનાઇલ કોટટે 
પર સમાજ કલરાર પ્વભાગને 
નોટટસ જારી કરતાં તાતકાપ્લક 
અસરથી િુકાદાનું પાલન કરવામાં 
આવરું છે.

ખાનુપરમાં કારદાના સંઘષ્યમાં          
આવેલા બાળકોને રાખવા માટે બાળ 

સુધારરા ગૃહ બનાવામાં આવરું 
હતું. જેનો મુખર આિર છેલલા ઘરા 
વષયોથી કારદાના સંઘ્યષમાં આવેલા 
બાળકો બાળ સુધારરા કેનદ્રમાં 
રાખવાનો હતો. પરંતુ છેલલા ઘરા 
સમરથી બાળ સુધારરા ગૃહનો 
હેતુ મારયો જતો હતો. હાઇકોટજીના 

આ િુકાદાનું પાલન કરવા માટે 
જુવેનાઇલ જસસટસ બોડજીના રિમુખ 
(એટડિનલ મેટ્ોપોપ્લટન મેપ્જસટ્ેટ) 
જે.એમ.બ્હ્મભટ્ે સમાજ કલરાર 
પ્વભાગને નોટટસ જારી કરી હતી. 
િુકાદાનું પાલન કરવા િાઇલડ વેલફર 
કપ્મટીને નોટટસ બજાવવામાં આવી 

હોવાનું સુત્રો દ્ારા જારવા મળરું હતું. 
નોટટસની બજવરની પગલે 

સમાજ કલરાર પ્વભાગના ડેપરુટી 
ડારરેકટર બાળ સુધારરા ગૃહ સાથે 
પરામિ્ય બાદ તાતકાપ્લક અસરથી 
બાળ સુધારરા ગૃહમાં રહેલા 
39 બાળકો પૈકીના 14 સામાનર 
બાળકોને પ્હંમતનગર િાઇલડ વેલફર 
કપ્મટીને સોંપરા જરારે અનર 14 
ગાંધીનગર િાઇલડ વેલફર કપ્મટીને 
સોંપવામાં આ વરા છે. જેના પગલે 
હવે ખાનપુર બાળ સુધારરા ગૃહમાં 
હવે 11 કારદાના સંઘષ્યમાં આવેલા 
બાળકોને રાખવામાં આવરા છે.

સંરક્ષણ ગૃહમાં માત્ર જુિેનાઇલ બાળકો!
^કાયદાના સંઘષ્ષમાં આવેલા બાળક, સામાનય બાળકને એક જગયાએ 

રાખવાથી ગુનાપ્હત રિવૃપ્ત્ત સાથે સંકળાયેલા બાળકની મનોવૃપ્ત્તની 
અસર પડી શકે. ભૂલ ભટકેલા સામાનય બાળક ભપ્વષ્યમાં કાયદાના 
સંઘષ્ષમાં આવી શકે તેવી ષસથપ્ત પ્નમા્ષણ ન પામે તે સમાજ કલયાણ 
પ્વભાગનું આવકારદાયક પગલું છે. > વી. વી. પરમયાર, સરકારી વકીલ

 બંને બાળકોને જુદા રાખિાથી ગુનાનું પ્રમાણ ઘટશે


