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તિથિ: પોષ વદ - ૧૩ ખ્રિસ્તી તિથિ: ૧૮ જાન્યુઆરી, રવિવાર
ઈસ્લામિક ૨૬ રબિઉલઅવ્વલ
૧૧ મંગળ
પારસી
૦૪
૧૨
૧૦ સૂર-્ય
વિક્રમ સંવત
૨૦૭૧
કે
ત
ુ
બુધ-શુક્ર
શાલિવાહન સંવત ૧૯૩૬
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૧
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૨૮
યુગાબ્દ
૫૧૧૬
૨
૪ ગુરુ
જૈન સંવત
૨૫૪૧
ઈસ્લામિક સંવત ૧૪૩૬
૩
પારસી વર્ષ
૧૩૮૪
આજના તહેવારો ઃ પ્રદોષ

રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતા વેપારી
કૌશલ પંચાલની રાજસ્થાનમાં થયેલી
હત્યામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને હજુ સુધી કોઇ
સજ્જડ પુરાવા મળ્યા નથી. ત્યારે ક્રાઇમ
બ્રાન્ચે આ જ પ્રકરણમાં ત્રણ આરોપીઓના
લાઇડિટેક્શન ટેસ્ટ માટેની અરજી ગ્રામ્ય
કોર્ટમાં કરી છે. જેમાં આરોપીઓએ પણ
નિર્દોષ હોવાનું જણાવી લેખિતમાં ટેસ્ટ
માટેની સંમતિ દર્શાવતી પુરશીસ આપી
છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં આ
પ્રકરણમાં લાઇડિટેક્શન ટેસ્ટ કરવામાં
આવે તેવી શક્યતા છે. નોંધનીય છે કે, માર્ચ
૨૦૧૩માં કૌશલ પંચાલનું રાજસ્થાનમાં
મૃત્યુ થયું હતું અને ત્યાં પોલીસે જાણવાજોગ
એન્ટ્રી કરી હતી. ત્યારબાદ આ મામલે
પરિવારજનોએ મિત્રો સામે આક્ષેપ કરતા
રાણીપ પોલીસે ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ના રોજ
હત્યા સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો
હતો અને તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપી હતી.
રાણીપ પોલીસ મથકમાં કૌશલની

શહેર
અમદાવાદ	
સુરત	
વડોદરા
મુંબઈ

સૂર્યોદય	
૦૭-૨૪
૦૭-૨૦
૦૭-૨૪
૦૭-૧૬

નવકારશી
૦૮-૧૨
૦૮-૦૮
૦૮-૧૨
૦૮-૦૪

સૂર્યાસ્ત	
૧૮-૧૬
૧૮-૧૮
૧૮-૧૬
૧૮-૨૧

ચંદ્રોદય	
૦૪-૫૩
૦૪-૪૮
૦૪-૪૯
૦૪-૪૩

૯
૭

૮
ચંદ્ર
શનિ
૬

૫
ચંદ્રાસ્ત
૧૬-૧૩
૧૬-૧૬
૧૬-૧૫
૧૬-૨૦

ગ્રહોની ચાલ
આજની ચંદ્રરાશિ: વૃશ્ચિક ન
्ो ામાક્ષર: ન,ય ક.૭.૩૬થી ધન (ભ,ધ,ફ,ઢ)
સૂર્ય: મકર નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા યોગ: ધ્રુવ કરણ: ગર
રાહુકાલ: ૧૬-૩૦થી ૧૮-૦૦ સુધી દિશાશૂલ: નૈઋત્ય
દિવસનાં ચોઘડિયાં
૧. ઉદ્વેગ, ૨. ચલ ૩. લાભ ૪. અમૃત ૫.
કાળ ૬. શુભ ૭. રોગ ૮. ઉદ્વેગ

રાત્રિનાં ચોઘડિયાં
૧. શુભ, ૨. અમૃત ૩. ચલ ૪. રોગ ૫.
કાળ ૬. લાભ ૭. ઉદ્વેગ ૮. શુભ

આપનો જન્મદિન - આપનું ભવિષ્ય
તા.૧૮ જાન્યુઆરીનાં રોજ જન્મેલા જાતકો માટે આગામી વર્ષ
દરમિયાન ભાગ્યોદયની તક મળી શકે છે. સામાજિક જવાબદારીમાં
વધારો થઇ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે.
માનસિક ચિંતા હળવી બની શકે છે.
સૂર્ય રાશિ: મકર
બારેય માસની શુભ તારીખો : જાન્યુઆરી(૧૮, ૨૦, ૨૫) ફેબ્રુઆરી(૧, ૧૧, ૨૪),
માર્ચ (૩, ૧૨, ૨૩), એપ્રિલ (૭, ૧૭, ૨૪), મે(૯, ૧૧, ૨૧), જૂન(૫, ૧૮, ૨૦),
જુલાઇ(૨, ૧૮, ૨૪), ઓગસ્ટ(૩, ૧૫, ૨૨), સપ્ટેમ્બર(૭, ૧૬, ૨૯), ઓક્ટોબર(૨,
૧૭, ૩૦), નવેમ્બર(૬, ૧૬, ૨૨), ડિસેમ્બર(૯, ૧૮, ૩૧)
પુણ્યબળ વધારવા આમ કરો : ગાયત્રી માતાજીની ઉપાસના શુભ ફળદાયી.

ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ...
વિરપ્પન
બે કરોડ ડોલરથી વધુનંુ ચંદન, ૨૦૦ હાથી મારીને
તેમના ૨૬ લાખ ડોલરના દાંતનો દાણચોર તથા
૧૮૪ લોકોના હત્યારા તામિલનાડુના જંગલનો કિંગ
વિરપ્પનનો જન્મ ૧૯૫૨માં આજના દિવસે કર્ણાટકમાં
થયો હતો. વર્ષ ૨૦૦૪માં તે ઠાર મરાયો હતો.

મોનિકા બેદી
ડોન અબુ સાલેમ સાથેના સુવાળા સંબધં માટે
બદનામ થયેલી બોલીવૂડની આ સુંદરીનો જન્મ વર્ષ
૧૯૭૫માં આજના દિવસે થયો હતો. ૨૦૦૨માં સાલેમ
સાથે લિસ્બનમાં પકડાયા બાદ મોનિકાનું ભારતમાં
પ્રત્યાર્પણ કરાયું હતું.

મિનિષા લાંબા
બોલીવૂડની આ સુંદરીનો જન્મ વર્ષ ૧૯૮૫માં આજના
દિવસે દિલ્હીમાં થયો હતો. ઇંગ્લિશ ઓનર્સના
અભ્યાસ દરમિયાન મોડેલિંગ શરૂ કરનાર મિનિષાને
મોટી બ્રાન્ડ્સ માટે ચમકવાની તક મળી હતી. ફિલ્મ
‘યહાં’માં ભૂમિકાથી બોલીવૂડમાં એન્ટ્રી લીધી હતી.

આજનું રાશિફળ 

| શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: ૧-૮
વાહન-જમીન-મકાનનાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાકીય
સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે. દિવસ આનંદમય રહે.

વૃષભ (બ, વ, ઉ)

| શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: ૨-૭

મિથુન (ક, છ, ઘ)

| શુભ રંગ: લીંબુડીયો શુભ અંક: ૩.-૬

આરોગ્યની સુખાકારી જળવાઇ રહે. સ્થાવર િમલકતનાં પ્રશ્નોનો
ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાભીડ દૂર થાય.
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આઇઆઇટી ગાંધીગનર ખાતે
જાપાનથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા
માટે આવી શકે તેવંુ એક શેરિંગ માટેનંુ
કોલોબ્રેશન કરાયું છે. શનિવારે જાપાન
એડ્વાન્સ્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સના
ચાર સભ્યોનું એક ડેલિગેશન આઇઆઇટી
ગાંધીનગરની મુલાકાતે આવ્યું હતું. જે
મુલાકાત દરમિયાન આ નિર્ણય લેવાયો છે.
જાપાન એડdવાન્સ્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ
સાયન્સના પ્રેસિડેન્ટ ડૉ. તેત્સુ અસાનોએ
જણાવ્યું કે, ‘અમે ઇન્ટરડિસીપ્લિનરી સ્ટડી
માટે વિદ્યાર્થીઓની એક ટીમ આઇઆઇટી
ગાંધીનગર ખાતે મોકલીશું. છેલ્લા કેટલાક

કર્ક

ભૌતિક સુખ-સુવિધામાં વધારો થઇ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે નવા રોકાણ થઇ
શકે છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર થઇ શકે છે.

સિંહ (મ, ટ)

| શુભ રંગ: સોનેરી શુભ અંક: ૫

રાજકીય ક્ષેત્રે પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઇ શકે છે. આવકનાં સ્રોતમાં
વધારો થઇ શકે છે. માનસિક ચિંતા હળવી બની શકે.

કન્યા (પ, ઠ, ણ) 

| શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: ૮-૩
આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર થઇ શકે છે. લગ્નજીવન સુખમય બની રહે.
કુટુંબીજનો સાથે યાત્રા-પ્રવાસનું આયોજન શક્ય.

તુલા (ર, ત)

| શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: ૭-૨
વેપાર અર્થે થયેલો પ્રવાસ લાભદાયી બની શકે છે. માનસિક ચિંતા હળવી
બની શકે છે. આરોગ્ય સુખમય બની રહે.

વૃિશ્ચક (ન, ય)

| શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: ૮-૧
કૌટુંબિક વાતાવરણ સુમેળભર્યુ બની રહે. આવકનાં સ્રોતમાં વધારો
થઇ શકે છે. ચિંતા હળવી બની શકે છે.

ધન (ભ, ધ, ફ, ઢ)

| શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: ૯-૧૨

સંતાન સંબંધી પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક બાબતોમાં
સફળતા મળી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બની શકે.

મકર

(ખ, જ)

| શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: ૧૦-૧૧

વારસાગત િમલકતનાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ
મજૂબત બની શકે છે. આવકનાં સ્રોતમાં વધારો થઇ શકે.

કુંભ

(ગ, સ, શ, ષ)

| શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: ૧૧-૧૦

કૌટુંબિક વિખવાદોનો અંત આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઇ
શકે છે. સંતાન સંબંધી પ્રશ્નો હલ થઇ શકે છે.

મીન

(દ, ચ, ઝ, થ)

| શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: ૧૨-૯

વડીલોનાં સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહે. સામાજિક જવાબદારીમાં વધારો થઇ
શકે છે. ધર્મ-અધ્યાત્મ ક્ષેત્રે રૂચિ વધતી જણાય.

વર્ષોથી અમારે ત્યાં ભારતના વિદ્યાર્થીઓ
અભ્યાસ માટે આવે છે. પણ હવે પ્રથમ
વખતે અમારા વિદ્યાર્થીઓ ભારતમાં
આવશે.’
આઇઆઇટી ગાંધીનગરના ડિરેક્ટર
પ્રોફેસર સુધીર જૈને કહ્યું કે, ‘બંને સંસ્થાઓને
બંને દેશોમાં રહેલી તકો અને અનુભવોને
એકબીજા સાથે વહેંચવાની તક મળશે અને
આઇઆઇટી ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓ
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહોને સમજી શકશે ’

અમદાવાદ: ગચ્છાધિપતિ જયઘોષસૂરીશ્વરજી મ.સા.ની નિશ્રામાં રવિવારે
કલિકુંડ તીર્થ ખાતે એક સાથે, એક જ
દિવસે પાંચ-પાંચ આચાર્ય પદ પ્રદાન
થશે. આ નિમિત્તે તા.૧૪મી જાન્યુઆરીથી
પાંચ દિવસીય મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો
હતો. પંન્યાસ અક્ષયબોધિવિજયજી મ.સા,
પંન્યાસ મહાબોધિવિજયજી મ.સા.,
પંન્યાસ મેઘદર્શનવિજયજી મ.સા., પંન્યાસ
જિનસુંદરવિજયજી મ.સા., પંન્યાસ
હંસકીર્તિવિજયજી મ.સા.નો સમાવેશ થાય
છે. જ્યારે આ જ દિવસે, સુરતમાં પંન્યાસ
મલયકીર્તિવિજયજી મ.સા.ને આચાર્ય પદ
પ્રદાન થશે.

--

નવગજ
ુ રાત સમય > અમદાવાદ

‘શિવ ધ ક્રિએટર’ શીર્ષક સાથે
શનિવારે ટાગોર હાલ ખાતે ભારતનાટ્યમ
નૃત્યનો કાર્યક્રમ યોજાયો
હતો, જેમાં નૃત્યભારતી
સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા
શિવ પર આધારિત વિવિધ
કથાનકો નૃત્ય દ્વારા રજૂ કર્યા.
૧૮ ડાન્સર્સ દ્વારા રજૂ થયેલી
આ પ્રસ્તુતિમાં શિવપુરાણ, લિંગપુરાણ
અને સ્કંધપુરાણમાંથી અંશો લઇને વિવિધ
કથાનક દર્શાવાયા. કાર્યક્રમમાં કવિ તુષાર
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આડી ચાવી

૧) અમદાવાદમાં યોજાતો શાસ્ત્રીય
સંગીતનો જલસો (૩)
૩)	દંપતીનું લગ્નજીવન(૫)
૭)	શિક્ષક, મહેતાજી(૩)
૮) કાયમ, નિત્ય(૨)
૯) ગૃહસ્થની સ્ત્રી, ઘર ધણિયાણી (૩)
૧૧) કીર્તિ, ખ્યાતિ (૩)
૧૪) મક્કા, મદિનાની યાત્રા(૨)
૧૫)	દેશની માયાવી નગરી(૩)
૧૬) રસવાળું, ફળદ્રુપ(૩)
૧૮) કપાળ, ભાલ(૩)
૧૯) કાપડ કાતરવાનું ઓજાર(૩)
૨૦) કમળ, સરોજ(૩)
૨૨) ભાળ, સમાચાર, પત્તો(૩)
૨૩) વજન, ભાર(૨)
૨૪) સાંજનું જમણ(અં)(૩)
૨૬) ગણપતિનું એક નામ(૪)
૨૭) .....ભગાડે રોગ(૨)
૨૮) ફળિયું, શરે ી(૩)

ઊભી ચાવી

--

ડો. પ્રણવ દવે > અમદાવાદ

અમદાવાદના ૨૭ વર્ષીય જૈન
યુવાન, નિકુંજભાઇ પંડિતજી વિશ્વભરમાં
જૈન ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ‘નવકાર
કથા’ કરશે. ખાસ
કરીને વિદે શ માં
વસતા
જૈ ન
પરિવારોની નવી
પેઢી, ગુરવુ ંદન, પૂજા
કરતાં શીખે તેવા શુભ
હેતથુ ી પૂજ્ય ભગવંતોના માર્ગદર્શન હેઠળ
ત્રણ દિવસીય ‘નવકાર કથા’નું આયોજન
કરવામાં આવ્યું છે. સૌપ્રથમ ‘નવકાર કથા’
વસંતપંચમી, તા.૨૪ જાન્યુઆરીએ કેન્યાના
મોમ્બાસા ખાતે યોજાશે. આ વિદ્વાન યુવાને
અત્યાર સુધીમાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર ઉપર ૧૨
જેટલા ગ્રંથો લખ્યા છે.
નિકુજં ભાઇ પંડિતજીએ જણાવ્યું કે મેં
તપોવન-અમિયાપુર ખાતે પૂજ્ય પંન્યાસ
ચંદ્રશેખરવિજયજી મ.સા.ની નિશ્રામાં પાંચ
વર્ષ સુધી નવકાર મંત્રનો અભ્યાસ કર્યો
હતો અને ત્યારથી જ નક્કી કર્યુ હતું કે
ધર્મ રક્ષા, સંસ્કૃતિ રક્ષા સહિતનું કાર્ય મારે
કરવું છે અને સદાચારી જીવન જીવનનો
સંકલ્પ કર્યો. ત્યારબાદનાં જીવનકાળમાં

વિદેશમાં નવકાર કથા યોજાશે

નિકુંજભાઇ પંડિતજીએ જણાવ્યું કે હું
તા.૨૦મી જાન્યુઆરીથી આફ્રિકાનાં
દેશોમાં જઇ રહ્યો છું અને ત્યાં રહેલા જૈન
સમાજને પૂજ્ય ભગવંતોની પ્રેરણાથી જૈન
ધર્મ અંગેની માહિતી અને નવી પેઢી યોગ્ય
રીતે ગુરવુ દં ન કરતાં શીખે, જૈન પરંપરા
અને તેને લગતાં શાસ્ત્રોથી પરિચિત થાય
અને તે મુજબનું આચરણ કરે તે માટેનો
મુખ્ય હેતુ રહેશ.ે
અત્યાર સુધી ૧૮૦ જેટલા સાધુ-સાધ્વીજી
ભગવંતોને સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સહિત જૈન
ધર્મના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાવ્યો છે. આજે
નવી પેઢી યોગ્ય ગુરવુ ંદન કરતાં પણ ભૂલી
રહી છે અને દેરાસરમાં જઇને પૂજા કરતાં
પણ ભૂલી રહી છે માટે હવે કંઇક વિશેષ
કરવું પડશે.
તેમણે કહ્યું કે ત્રણ દિવસની ‘નવકાર
કથા’ એવું નામ આપ્યું છે. કેમકે ‘કથા’ શબ્દ
આજે પ્રચલિત છે. તેમણે ‘નવકાર કથા’
અંગે જણાવ્યું કે આ ત્રણ દિવસની ‘નવકાર
કથા’ મુખ્યત્વે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેનો
એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ બની રહેશે અને તેમાં
પણ નવી પેઢી કે જે જૈન ધર્મનાં જ્ઞાનથી
વિમુખ થઇ રહી છે, તેઓને ધર્મનું મહત્વ
સમજાવવાની સાથે જ નવકાર મંત્રની
વિશેષતાઓ પણ સમજાવવામાં આવશે.

ડ્રગ્સ પ્રકરણમાં વધુ એકની ધરપકડ
આરોપી ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ પર, વધુ એકનું નામ ખૂલ્યું

--

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

અમદાવાદમાં ‘રેવ’ પાર્ટી માટે
લવાયેલા આઈસ, મેથ કે MAM તરીકે
ઓળખાતા મેટાએમ્ફેટેમાઈન નામના
સિન્થેટીક ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો પકડી
પાડવામાં ગુજરાત પોલીસે પ્રથમ વખત
સફળતા મેળવી હતી. ત્યારે આ જ પ્રકરણમાં
સીઆઇડી ક્રાઇમે કોસંબાના અમિત
પરમારની ધરપકડ કરી ત્રણ દિવસના
રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. બીજી તરફ ૫૨૦ ગ્રામ
મેટાએમ્ફેટેમાઈન લાવવાના પ્રકરણમાં
જગદીશ નામના વ્યક્તિનું નામ ખુલતા
પોલીસે તેની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે.

શુક્લએ સંચાલન દ્વારા વિવિધ કૃતિઓને
એક માળામાં પોરવી હતી. જ્યારે આ કૃતિ
માટેનંુ સંગીત નિર્દશન અને કમ્પોઝિશન
પણ ચંદન ઠાકોર દ્વારા કરાયું હતું.
નૃત્યભારતીના વિદ્યાર્થીઓ
સાથે તેમના ગુરુ નિરાલી
ઠાકોરે પણ પાર્વતી રૂપે તેમના
તાલમાં તાલ મિલાવ્યો હતો.
કાર્યક્રમમાં નૃત્યભારતીના
સંસ્થાપક ઇલાક્ષીબેન ઠાકોર
તેમજ મુખ્ય અતિથિ તરીકે શિવાનંદ
આશ્રમના સ્વામી આધ્યાત્માનંદજી
મહારાજ પણ હાજર રહ્યા હતાં.

પ્રવચન: સ્વામી શ્રીવિદિતાત્માનંદજીનું
ભાગવત મહાપુરાણ અંતર્ગત સ્તુતિ પર
પ્રવચન અધ્યાત્મ વિદ્યામંદિર, થલતેજ ખાતે
સવારે ૯.૩૦થી ૧૧ કલાક સુધી.
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તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપતા તેમને પણ
તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે. આ મામલે
અગાઉ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભાવિન અને જીતલનો
સિક્રેટ ડિટેક્ટિવ ટેસ્ટ લીધો હતો તેમાં પણ
સ્વેચ્છા પૂર્વક સંમતિ આપી હતી. હાલ
મગજના રોગના નિષ્ણાતો દ્વારા ભાવિનની
સારવાર ચાલી રહી છે તેથી તેમનું મેડિકલ
ગ્રાઉન્ડ ધ્યાને લઇ તમામના લાઇડિટેક્શન
ટેસ્ટ લેવામાં આવે તો અમને વાંધો નથી.
અમે આ ટેસ્ટ આપવા તૈયાર છીએ.

વર્ષીદાનનો વરઘોડો: મુમક્ષુુ ધ્રુવકુમાર
સંઘવીનો વર્ષીદાનનો વરઘોડો શંખશ્વ
ે ર
પાર્શ્વનાથ દેરાસર સ્ટેડિયમ પાંચ રસ્તાથી
સવારે ૮.૩૦ વાગ્યાથી નિકળશે.
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પહેલાંથી જ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં
તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે. આ
કેસમાં અમે નિર્દોષ છીએ તેથી
પોલીસ તપાસમાં તમામ રીતે સહયોગ
અને સહકાર આપવા તૈયાર છીએ. આ
કેસમાં ક્વોશિંગ પિટિશન પઇે ન્ડિંગ
છે ત્યારે ફરિયાદ પક્ષે તપાસ બદલી
સીબીઆઇને આપવા અરજી કરી છે. જન
ે ા
પર ૨૨મીના રોજ સુનાવણી હાથ ધરાશ.ે
કિરણ પટેલ, આરોપીઓના એડ્વોકેટ

નવી પેઢી માટે અમદાવાદનો યુવાન
વિશ્વભરમાં ‘નવકાર કથા’ કરશે

ગુજરાત સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમના NDPS
સેલ દ્વારા ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના રોજ
૧૫ લાખની કિંમતનો ૫૨૦ ગ્રામ ડ્રગ્સનો
જથ્થો પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. જેમાં
પોલીસે અમિત બારોટ અને નરેશ પટેલની
ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા. તપાસમાં
એવું ખૂલ્યું હતું કે, આ પ્રકરણમાં કોસંબાનો
અમિતસિંહ ઉદેસિંગ પરમાર પણ સામેલ
છે. જેથી સીઆઇડીએ શનિવારે અમિત
પરમારની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ
આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
જ્યાં પોલીસે રિમાન્ડ અરજીની રજૂઆત
કરતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ કોની
પાસેથી આટલા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ લાવ્યા?

તેઓ કોને આપવાના હતા?, છેલ્લા કેટલા
સમયથી આ પ્રકારનું કામ કરતા હતા?, આ
ષડયંત્રમાં કોણ કોણ સામેલ છે?, જગદીશ
નામના વ્યક્તિનું નામ ખૂલ્યું છે તે કોણ છે
અને ક્યાં રહે છે? સહિતના વિવિધ મુદ્દાની
તપાસ માટે ૧૪ દિવસના રિમાન્ડની જરૂર
છે. ત્યારબાદ એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન
મેજિસ્ટ્રેટ એમ.એચ.પટેલે આરોપીના ૨૦મી
સુધીના રિમાન્ડ ગ્રાહ્ય રાખ્યા છે. બીજી તરફ
આરોપીએ પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન જે
નિવેદન આપ્યું હતું તે પરત ખેંચવા અરજી
કરી હતી. જેમાં પોલીસે દબાણ પૂર્વક નિવેદન
લીધું હોવાની મૌખિક રજૂઆત પણ કરવામાં
આવી હતી.

સાર સમાચાર

સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પટેલ સમાજનું આજે ભવ્ય મહાસંમલે ન

અમદાવાદ: હરદાસ બાપુ પટેલ વાડી-બાપુનગર દ્વારા રવિવારે બપોરે ૩ કલાકથી સૌરાષ્ટ્ર
લેઉવા પટેલ સમાજના આજીવન સભ્યોનું ભવ્ય મહાસંમલે ન યોજાશે. નિકોલ વૃંદાવન
પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાનારા સંમલે નમાં સભ્યપદ નોંધણી, સ્નેહમિલન સમારોહ અને રાત્રે
૮ કલાકે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અને ડાયરો યોજાશે. અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારમાં ચાલતા
સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પટેલ સમાજના ૧૯ જેટલા ઘટક સમાજના સભ્યો પણ સંમલે નમાં જોડાશે.

આજે પંચાલ સમાજનું જીવનસાથી પસંદગી સંમલે ન

અમદાવાદ: સપ્તપદી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સમસ્ત પંચાલ સમાજના
લગ્નોત્સુક અપરિણીત, યુવક-યુવતી, વિધુર-વિધવા, તથા છૂટાછેડાવાળા માટે
જીવનસાથી પસંદગી સંમલે ન રવિવારે બપોરે ૨ કલાકે બી.કે.હોલ, પ્રિતમનગરના
અખાડા, એલિસબ્રિજ ખાતે યોજાશે.

આજના કાર્યક્રમ

7
9

તપાસમાં તમામ રીતે મદદરૂપ
થવા તૈયાર છીએ

‘શિવ ધ ક્રિએટર’ : નૃત્યભારતીના
વિદ્યાર્ઓ
થી નું ભારતનાટ્યમ નૃત્ય

આજે કલિકુંડ તીર્થમાં 5
આચાર્ય પદ પ્રદાન થશે

વારસાગત િમલકતનાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે છે. ભાગ્યોદયની
તક મળી શકે છે. યાત્રા-પ્રવાસનું આયોજન શક્ય.

| શુભ રંગ: દૂધિયો શુભ અંક: ૪

પત્ની સંગીતાએ ભાવિન બાબુભાઇ પટેલ,
જીતલ પ્રકાશચંદ્ર કંસારા અને કેશવનાથ
કાનાનાથ જોગી સામે કેફી પિણું પિવડાવી
હત્યા કર્યાની ફરિયાદ કરી છે. ત્યારબાદ
પોલીસ આરોપીઓને છાવરતી હોવાના
આક્ષેપો બાદ પોલીસ તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને
સોંપવામાં આવી હતી. જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે
આરોપીઓના લાઇડિટેકશન ટેસ્ટ માટે
અરજી કરી હતી. જેમાં તમામ હકીકતો
બહાર લાવવા માટે આરોપીઓનો આ ટેસ્ટ
કરવો જરૂરી હોવાની રજૂઆત કરી હતી.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અરજી બાદ આરોપીઓને
કોર્ટે નોટિસ પાઠવતા તેમણે એડ્વોકેટ કિરણ
પટેલ મારફતે એવો જવાબ રજૂ કર્યો હતો
કે, કૌશલના મૃત્યુ અંગે ઉદેપરુ માં જાણવા
જોગ ફરિયાદ થઇ છે તે તપાસમાં અમે
ત્યાં સહકાર આપ્યો છે, આ મામલે અગાઉ
રાણીપ પોલીસ મથકમાં અરજી થતા અમે
તમામ વખત હાજર રહ્યાં હતાં અને જવાબ
પણ લખાવ્યો છે, સંગીતાબહેને સીઆઇડી
ક્રાઇમમાં અરજી કરતા ભાવિન, જીતલે પણ
ત્યાં નિવેદન આપ્યા હતા, પછી આ કેસની

હવે IIT ગાંધીનગરમાં જાપાનીઝ
વિદ્યાર્ઓ
થી પણ અભ્યાસ કરશે

-કંદર્પભાઈ ત્રિવેદી

મેષ (અ, લ, ઈ)

(ડ, હ)

સન્ડે નવગુજરાત સમય | અમદાવાદ | રવિવાર | ૧૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫

૧) સભાખંડ, સભામાં મળેલો
સમુદાય(૪)
૨) વળતર, કમાઈ(૩)
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આજે દરજી સમાજનો પરિચય મેળાવડો-સન્માન સમારોહ

હલદી કંકુનો કાર્યક્રમ: સમૃદ્ધિ મહિલા
મંડળ અને રિધમ યુથ સર્કલના સંયકુ ્ત
ઉપક્રમે હલદી કંકુનો કાર્યક્રમ વણીકર હોલ,
ભદ્ર લાલદરવાજા ખાતે બપોરે ૩ કલાકે.

અમદાવાદ: સમસ્ત દરજી સમાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા રવિવારે સવારે ૯ કલાકે
૨૭મો યુવક-યુવતિ પરિચય મેળાવડો, શૈક્ષણિક ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમ અને વિશિષ્ટ
મહાનુભાવોનો સન્માન સમારોહ યોજાશે. આ કાર્યક્રમ બળવંતરાય ઠાકોર કોમ્યુનિટી
હોલ, પુષ્પકુંજ-કાંકરિયા ખાતે યોજાશે તેમ સમાજના મીડિયા કન્વિનર શંકરભાઈ
સોલંકીએ જણાવ્યું હતું.

પરિસંવાદ: આયુજ્યોતિષમનો પરિસંવાદ
અને નિસર્ગ આયુજ્યોતિષમ વિભાગનો
ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ
ઓડિટોરિયમ, ચ-૫ સર્કલ, ચ-રોડ,
ગાંધીનગર ખાતે સવારે ૯ કલાકે.

અમદાવાદ: રબારી સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા રવિવારે ૧૦ કલાકે રોઝવુડ રિસોર્ટ, નિરમા
યુનિવર્સિટી સામે, એસજી હાઈવે ખાતે રબારી સમાજનો આઠમો સમુહ લગ્નોત્સવ
યોજાશે. જેમાં ૧૬ નવયુગલ પ્રભુતામાં પગલા પાડશે. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રી શંકરભાઈ
ચૌધરી, રજનીભાઈ પટેલ, અમદાવાદના મેયર મિનાક્ષીબેન પટેલ હાજર રહેશ.ે

રબારી સમાજનો આજે આઠમો સમુહ લગ્નોત્સવ

બેસણું - અવસાન નોંધ

૩) નામ-ઠામ વગરે ,ે એડ્રેસ(૪)
૫) નાત જમાડવી તે (૨)
૬) ભેટ, બક્ષિસ(૪)
૧૦) વતન છોડવુું તે(૪)
૧૨) પુષ્કળ, અતિશય, ખૂબ(૪)
૧૩) ઈલાજ વિનાનું, લાચાર(૪)
૧૭) ઉપાય, ઈલાજ, ટ્રીટમને ્ટ(૪)
૧૯) કાપડ વેચનાર(૪)
૨૦) પોતાની જાત, શરીર(૨)
૨૧) પોતાનું માણસ, સગું (૩)
૨૩)	દિવાળીએ અપાતું અધિક
મહેનતાણ(ું અં) (૩)
૨૫) પર્વત, પહાડ, ડુંગર(૨)
૨૬) નાણું રાખવાનું ઠામ(૨)
સૂ	ર્ય ના રા

શાહપુરની મોઢવાડાની પોળમાં બહુચરાજીમાતાના પ્રાગટ્યદિન નિમિત્તે ચોવીસ
કલાક અખંડ ધૂનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જમે ાં શહેરના આનંદના ગરબાના મોટા
મંડળો હાજર રહ્યાં હતાં તેમજ ભંડારો પણ રાખવામાં આવ્યો. જમે ાં મોટી સંખ્યામાં
ભક્તોએ ભંડારાનો પ્રસાદ લીધો હતો.
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પટેલ: બાબુભાઈ અને બકુલચંદ્રના માતુશ્રી
સ્વ. મેનાબેન નરોત્તમદાસ પટેલનું બેસણું
સવારે ૯થી ૧૨, ડી-૧, વેદાંત શ્રીજી ફ્લેટ,
સીમ્સ હોસ્પિટલથી આગળ, સાયન્સ સિટી,
સોલા.
સ્વ. ઉપેન્દ્રભાઈ એ. પટેલના માતુશ્રી સ્વ.
અંબાબેન પટેલનું બેસણું સવારે ૮.૩૦થી
૧૦.૩૦, સી-૮, સન સ્ટાર કોમ્પ્લેક્ષ,
ગુલાબ ટાવર રોડ, ઘાટલોડિયા.
સ્વ. સુરન્ે દ્રભાઈ રાવજીભાઈ પટેલનું બેસણું
સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦, શ્રી પંચાલ મિલન
મંદિર હોલ, શાહીબાગ અંડરબ્રિજ પાસે.
બ્રિતેશના પિતા સ્વ. મરકંદભાઈ નારણભાઈ
પટેલનું બેસણું સવારે ૮.૩૦થી ૧૧.૩૦,
મારૂતિ હોલ, પગલામંદિરની પાછળ,
કાંકરિયા.
સોની: સ્વ. સૂર્બયા ને નરહરિ મહાજન
(સોની)નું બેસણું સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦,
ભાવસારની વાડી, હલીમની ખડકી,
શાહપુર.
શાહ: ગોપાલભાઈના માતુશ્રી સ્વ.
શારદાબેન કેશવલાલ શાહનું બેસણું સવારે

૯થી ૧૧.૩૦, ૫૪-ગાયત્રીનગર કો. ઓ.
સોસાયટી, તળાવ પાસે, ચાંદલોડીયા.
કમલેશ તથા રાકેશના પિતા સ્વ. રસિકલાલ
પોપટલાલ શાહ(બારેજાવાળા)નું બેસણું
સવારે ૯થી ૧૧, સાડત્રીસી સમાજની વાડી,
રગ
ં સાગર રોડ, ચંદ્રનગર.
સ્વ. બિરેન પ્રવિણકુમાર શાહનું બેસણું
સવારે ૯થી ૧૧, શ્રી સરયુ હસુ ઝાલાવાડ
સાંસ્કૃતિક ભવન, ચંદ્રનગર BRTS બસ
સ્ટેન્ડ પાસે, પાલડી
સુરતી: સ્વ. કૈલાશબેન રાજેન્દ્રકુમાર
સુરતીનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૧, ૮- આનંદ
ફ્લેટ્સ, અશોકનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નવા
િવકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી.
ગોહેલ: સ્વ. હીરૂબેન ફૂલાભાઈ ગોહેલનું
બેસણું સવારે ૯થી ૧૨, ૭૪/૮૦૦, શિવમ
એપાર્ટમને ્ટ, નવા વાડજ.
ચૌધરી: સ્વ.શાન્તાબેન બળદેવભાઈ
ચૌધરીનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૨, બી-૧૨,
તેજન્ે દ્રપાર્ક સોસાયટી, નિરાંત ચાર રસ્તા,
વસ્ત્રાલ.
અવિનાશના પિતા સ્વ. વિનોદભાઈ

ઉગ્રનાથ ચૌધરીનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૨,
૬૬-ભરવાડવાસ દશામાના મંદિરની પાસે,
નાંદજે , બારેજડી.
કાલમા: સ્વ. રાજીવ નારાયણલાલ
કાલમાનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૨, ૭૨નિહારીકા બંગલોઝ, હિંમતલાલ પાર્ક પાસે,
આંબાવાડી.
આચાર્ય: પ્રદ્મયૂ નભાઈના ધર્મપત્ની અને
સુરશ
ે ભાઈ તથા યોગેશભાઈના માતુશ્રી સ્વ.
શુભદ્રાબેન આચાર્યનું બેસણું સવારે ૮થી
૧૧, ૮૫-ગેલક્ષી
ે બંગલોઝ, કાવેરી બંગલોઝ
સામે, હરિદર્શન ચાર રસ્તા, નવા નરોડા.
બોરકર: ગણેશચંદ્રના માતુશ્રી અને
પરાગના દાદીમા સ્વ. સુશીલાબેન આર.
બોરકરનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૧, ૧૩અંબિકા સોસાયટી, વટવા ગામ.
શેઠ: રાજુભાઈના માતુશ્રી સ્વ. મંજલૂ ાબેન
માણેકલાલ શેઠનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૧,
શંકરદા હોલ, કે.કે.નગર રોડ, ઘાટલોડિયા.
જોષી: સ્વ. પ્રભાબેન વસંતરાય જોષીનું
બેસણું સવારે ૯થી ૧૧, ૧૫-ચાવલા
સોસાયટી, વસંત બંગલો માટલાવાળાના
ખાંચામાં, મણીનગર(પૂર્વ).

