4

અમદાવાદ
દેવ દર્શન
શ્રી નેમિનાથ-વિમલનાથ દાદા, દેત્રોજ
તસવીર ઃસંજય શાહ
તમારા આરાધ્ય દેવની તસવીર માત્ર
તમારા જ કેમેરાથી પાડીને મોકલો.
ngs.pressnote@gmail.com

આજનું પંચાંગ
તિથિ: ફાગણ  સુદ - ૦૬    ખ્રિસ્તી તિથિ:  ૧૪ માર્ચ, સોમવાર
ઈસ્લામિક ૦૪ જમાદિઉલઆખર
૧૨
૧૦
પારસી
૩૦
૯
૧
વિક્રમ સંવત
૨૦૭૨
૧૧ સૂર્ય-કેતુશાલિવાહન સંવત ૧૯૩૭
બુધ-શુક્ર
ખ્રિસ્તી સંવત
૨૦૧૬
૮ શનિ-મંગળ
૨  ચંદ્ર
રાષ્ટ્રીય દિનાંક
૨૪
યુગાબ્દ
૫૧૧૭ ૩
૭
૫ રાહુ-ગુરુ
જૈન સંવત
૨૫૪૨
ઈસ્લામિક સંવત ૧૪૩૭
૪
૬
પારસી વર્ષ
૧૩૮૫
આજના તહેવારો ઃ મીનાર્ક કમુર્તા ૧૧.૧૮થી
શહેર
અમદાવાદ
સુરત
વડોદરા
મુંબઈ

સૂર્યોદય	
૦૬-૫૧
૦૬-૫૦
૦૬-૫૧
૦૬-૪૯

નવકારશી
૦૭-૩૯
૦૭-૩૮
૦૭-૩૯
૦૭-૩૭

સૂર્યાસ્ત	ચંદ્રોદય	ચંદ્રાસ્ત
૧૮-૪૭ ૧૦-૫૯ ૨૩-૪૬
૧૮-૪૬ ૧૦-૫૪ ૨૩-૪૯
૧૮-૪૭ ૧૦-૫૫ ૨૩-૪૮
૧૮-૪૬ ૧૦-૪૯ ૨૩-૫૩

ગ્રહોની ચાલ
આજની ચંદ્રરાશિ: વૃષભ ोનામાક્ષર: (બ,વ,ઉ)
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ગુજરાતમાં ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો
વર્ષ 1995માં ચૂંટણી બાદ 14 માર્ચે કેશભ
ુ ાઈ
પટેલના નેતૃત્વમાં પહેલીવાર સંપર્ણ
ૂ પણે
ભાજપની સરકાર સ્થાપાઈ હતી. 7 મહિનામાં
જ શંકરસિંહે બળવો કરતાં સમજાવટના
ભાગરૂપે સુરશ
ે મહેતા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.

ભારતની પહેલી બોલતી ફિલ્મ
વર્ષ 1931માં ભારતની પહેલી બોલતી ફિલ્મ 
‘આલમ આરા’ રિલિઝ થઈ હતી. અરદેશર
ઇરાનીએ ડિરેક્ટર કરેલી આ ફિલ્મ રિલિઝ
થઈ ત્યારે થિયેટર પર ક્રાઉડનો હલ્લો રોકવા
જંગી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવો પડ્યો હતો.

આધુનિક કોટન જીનની શોધ
અમેરિકન સંશોધક એલી વ્હિટનીએ શોધેલા
કોટન જીન મશીનને વર્ષ 1794માં 14 માર્ચે
પેટન્ટ અપાઈ હતી. આ ક્રાંતિકારી શોધના
કારણે ખેતરમાં કપાસના પાકને રોકડિયા
પાકનું સ્વરૂપ મળ્યું હતું.
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આડી ચાવી

6) પાણીમાં રહેતું એક પક્ષી(3)
7) કૃપા, મહેરબાની (3)
1) વાંધો પતાવી સોદો નક્કી 
11) ન્યાય તથા સુશાસન માટે
કરવો (3)
જાણીતું રાજ્ય (4)
4) સદા લીલું રહેતું, એવરગ્રીન(5)
13)
ઈંટો પકવનાર (4)
8) તરત કે જલદી ઊડી જાય એવું(3)
14) તેજ, પ્રકાશ, ઓજ (2)
9) વિનોદ, મજા આનંદ (3)
16) શાબાશી બદલ આપવામાં
10) એકદમ મારેલી ઝૂંટ (3)
આવતો પોશાક (4)
12) પગલું, ડગલું (3)
17) ખેપાની, તોફાની (3)
15) વેહવાળા ગોળ દાણા (3)
16) આદર સત્કાર, સેવાચાકરી(4) 20) નિરોગી, સ્વસ્થ (4)
18) લીલ, બંધિયાર પાણીમાં થતી 22) પાણીનું ઘન સ્વરૂપ (3)
23) ડાકોરમાં વહેતી એક નદી (3)
ચીકણી વનસ્પતિ (3)
24) સોગંદ, કસમ (2)
19) રાજ્યનું તંત્ર (4)
21) પાદુકા, ચાખડી (3)
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24) નાયક, આગેવાન (4)
જ ળા ગા ર
ચ બ ર કી
25) મલ્લ જેવું, પુષ્ટ અને જોરાવર(4) શો
ગ જ વે લ ના મી ટ
26) ભવાડો, બદનામી, અપકિર્તી(3) દા દ ર
પા મ ર
લી

ઊભી ચાવી
1)
2)
3)
4)
5)

કાપાકાપી, ખૂનરેજી (3)
ભય, બીક (2)
પૈસા, મૂડી, ધન (3)
સગાઈ, વેવિશાળ (4)
ભાવ, કિંમત, મૂલ્ય (2)
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નવી દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સૂફી કોન્ફરન્સ
અમદાવાદઃ ઓલ ઇન્ડિયા ઉલેમા અને
મશાઇખ બોર્ડના ઉપક્રમે તા.૨૦મી
માર્ચના રોજ રામલીલા મેદાન ખાતે
આંતરરાષ્ટ્રીય સૂફી કોન્ફરન્સનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં
૩૫થી વધુ દેશોનાં સૂફી સંતો, ઉલેમા,
બુદ્ધિજીવીઓ અને વિદ્વાનો ઉપસ્થિત
રહેશ.ે
‘આ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન
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નરનારાયણદેવદેશ ગાદીના
આચાર્ય કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજની
નિશ્રામાં શહેરનાં સ્વામિનારાયણ
મંદિર-રામબાગ-કાંકરિયા ખાતે ‘શહેર
ચોર્યાસી મહોત્સવ’ અને ‘વાર્ષિક
પાટોત્સવ’ની રવિવારે પૂર્ણાહુતિ થઇ
હતી. સાત દિવસીય આ મહોત્સવમાં
૫૦,૦૦૦થી વધુ હરિભક્તો ઉમટી
પડ્યા હતા. સાથે જ રાજ્યભરમાંથી
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનાં સંતો, મહંતો
પણ ઉમટી પડ્યા હતા.
રવિવારે ચોર્યાસી મહોત્સવની
પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે દોઢ લાખ લાડુ સાથે પાકુ
ભોજન-પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો
હતો. જેમાં ભૂદવો
ે , સંતો, હરિભક્તો

મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા.
આ પ્રસંગે આચાર્ય કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી
મહારાજે જણાવ્યું હતું કે ભગવાન
સ્વામિનારાયણનાં સમયની પરંપરાને
જીવંત કરીને એક વિશિષ્ટ આયોજન
કરાયું છે, જે સરાહનીય છે.
આ મંદિરના આનંદપ્રસાદ સ્વામી

અને ગુરુપ્રસાદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે
આચાર્ય કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજની
પ્રેરણાથી સાત દિવસીય ‘શહેર ચોર્યાસી
મહોત્સવ’ અને ‘વાર્ષિક પાટોત્સવ’
મહોત્સવ અંતર્ગત ભક્તચિંતાણી
અંર્તગત પરચા પ્રકરણ સપ્તાહ પારાયણ
ચાલી રહી છે. આજથી ૧૯૪ વર્ષ

પૂર્વે એટલે કે વિક્રમ સંવત-૧૮૭૮માં
ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે સ્થળે
‘શહેર ચોર્યાસી’ કરીને ભૂદવો
ે ને જમાડ્યા
હતા તેની યાદમાં ‘શહેર ચોર્યાસી’નું
આયોજન થઇ રહ્યું છે.
આજે જે ભોજન પ્રસાદ તૈયાર થયો
તેમાં લગભગ ૨૬૦ મણના દોઢ લાખ
લાડુ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. લાડુ
બનાવવા માટેની સામગ્રીમાં ૧૦૦ ડબા
ઘી, કાજુ-દ્રાક્ષ-પીસ્તા-બદામ ૧૦૦૧૦૦ કિલો, ૩૦ કિલો ઇલાયચી,
જાયફળ ૨૦ કિલો, ૧૫૦૦ કિલો ઘઉંનો
લોટ, ૧૨૦૦ કિલો ખાંડ, ૫૦ કિલો
ખસખસનો સમાવેશ થયો હતો. સાથે
આ મહોત્સવમાં આચાર્ય મહારાજની
નિશ્રામાં ઠાકોરજીનો અભિષેક, અન્નકૂટ
દર્શન, કથાની પણ પૂર્ણાહુતિ થઇ હતી.

#

દ્વારા ઉલ્લંઘન

# અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને

રહીશોને હાડમારી
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અમદાવાદ-ગાંધીનગરના
૩૦ કિ.મી.ના અંતર વચ્ચે એસ.ટી.
નિગમની ૧૨૪ જેટલી પોઈન્ટ સર્વિસ
સહિતની બસો દોડાવવામાં આવે છે.
આ બસો અમદાવાદથી ઉપડી સીધી
ગાંધીનગર અને ગાંધીનગરથી ઉપડી
સીધી અમદાવાદ ઊભી રહેતી હોવાની
મુસાફરો તરફથી ફરિયાદ ઉઠવા પામી
છે. બસો વચ્નચે ા સ્ટેશન પર ઊભી
રહેવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને
નોકરિયાતોએ હાડમારી વેઠવી પડે
છે. સંખ્યાબંધ મુસાફરોએ ફરજિયાત
પોતાના વાહનોનો ઉપયોગ કરવો પડે
છે અને બીજી તરફ બસો ખાલી જતી
હોવાથી સરકારને નુકસાન થતું હોવાનું

ચોરી કેસમાં સજાના દિવસે
ટિકિટ કેન્સલેશન માટે અવ્યવહારુ આધેડનો જેલમાંથી છુટકારો

નિયમથી રેલવે મુસાફરોને નુકસાન

--
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ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ...

1

કોશલેન્દ્રપ્રસાદજીની નિશ્રામાં
શહે
ર
ચોર્યાસી
મહોત્સવ
સં
પ
ન્ન
સંતો, મહંતો સહિત રાજ્યમાંથી 50000 લોકો ઊમટ્યા : દોઢ લાખ લાડુનો પ્રસાદ

અમદાવાદ-ગાંધીનગર વચ્ચે
ST
બસ ઊભી રહેતી નથી!
નિગમના આદેશનું ડ્રાઈવરો

કાળાબજાર રોકવા બનાવેલા નિયમથી મુસાફરો દંડાયા

રાત્રિનાં ચોઘડિયાં
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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તા.૧૭મી માર્ચે
કરશે. તા.૧૮-૧૯ વિવિધ વ્યાખ્યાન
યોજાશે અને જાહેર કાર્યક્રમ તા.૨૦મી
માર્ચે યોજાશે’, એમ ઓલ ઇન્ડિયા સૂફી
કાઉન્સિલ-ગુજરાત પ્રમુખ મૌલાના
ગુલામ સૈયદે જણાવ્યું છે. સમગ્ર
વિશ્વમાં અમન અને ભાઈચારોનો
ઈસ્લામનો સંદેશો ફેલાવવા આ
કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે.

ભારતીય રેલવે દ્વારા કન્ફર્મ
ટિકિટ કેન્સલેશન માટે તાજેતરમાં
ઘડાયેલા નિયમ પ્રમાણે
ટ્રેન ઉપડવાના ચાર કલાક
પહેલા કન્ફર્મ ટિકિટ રદ
કરાવવી ફરજિયાત છે.
મુસાફર જો આ સમય ચૂકી
જાય તો તેને રિફંડનો એક
પણ રૂપિયો પરત મળતો નથી. આવા
અવ્યહારૂ નિયમના કારણે મુસાફરોને
હજોરો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યુ છે.
કેટલાક મુસાફર સંગઠનો દ્વારા આ
અંગે રેલવે વિભાગને અવારનવાર
ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી છે, તેમ
છતા તેના પર રેલવે તંત્ર દ્વારા કોઈ

નક્કર પગલા લેવાયા નથી.
અમદાવાદ ડિવિઝન પીઆરઓ
પ્રદિપ શર્માએ કહ્યું કે, ચાર કલાક
પહેલા ફાઈનલ ચાર્ટ તૈયાર થાય છે
ત્યારે વેઈટિંગ અથવા
આરએસી ટિકિટ ધરાવતા
મુસાફરોને પણ બર્થ
મળી શકે તે હેતથુ ી આ
નિયમ ઘડાયો છે. જોકે
મુસાફરોનો દૃષ્ટિકોણ પણ
અગત્યનો છે ઘણા મુસાફરોને છેલ્લી
ઘડીએ ટિકિટ કેન્સલ કરાવવી પડે એવી
પરિસ્થિતિ સર્જાય તેના માટે રેલવે દ્વારા
વચગાળાનો નિયમ ઘડાવવો જોઈએ
તેમ મુસાફરો કહે છે. કાળાબજારી પર
નિયંત્રણ લાવવાના ચક્કરમાં સામાન્ય
મુસાફરો સાથે અન્યાય ईથथ ઈ રહ્યો છે.

હેન્ડ હેલ્ડ મશીન
આવશે ત્યારે રાહત થશે
ચાલુ વર્ષના રેલવે બજેટમાં
રેલવેમત્રી 
ં સુરશ
ે પ્રભુએ ભારતીય
રેલવેમાં હેન્ડ હેલ્ડ મશીનનો શરૂ
કરવા જાહેરાત કરી હતી. રેલવેના
ઓનલાઈન સર્વર સાથે જોડાયેલંુ
આ મશીન દરેક ટીટીઈને આપી
દેવામાં આવશે. જેના કારણે
છેલ્લી ઘડી સુધી ટિકિટ કેન્સલ
કરાવનારા મુસાફરોની માહિતી
રહેશે અને તેના આધારે આરએસી
અથવા વેઈટિંગ ટિકિટના
મુસાફરોને ટ્રેન ઉપડ્યા બાદ
ટિકિટ પ્રમાણે બર્થ મળી શકશે.

૨૦૧૫ના રોજ લો ગાર્ડન પાસેથી
ચોરાયુ હતું. તે સમયે ચેકિંગ ચાલી રહ્યું
ચોરી કેસમાં ઝડપાયેલા હોવાથી પોલીસે એક્ટિવા સાથે ૫૦
ભૂજના આધેડ સજા થઇ તે જ દિવસે વર્ષિય પ્રકાશ ભોગીલાલ મહેતા (રહે.
જેલમાંથી મુક્ત થયો હતો. તેનંુ કારણ કચ્છ)ને ઝડપી પાડ્યા હતા. બીજી તરફ
એ હતું કે, આરોપીને પાંચ મહિનાની આ મામલે સંજયભાઇએ નવરંગપુરા
કોર્ટે સજા ફટકારી હતી અને તે પાંચ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા
મહિનાથી જેલમાં જ હતો. એડિશનલ પ્રકાશની ધરપકડ કરી જેલમાં મોકલી
ચીફ મેટ્રોપોલિટન
આપવામાં આવ્યો
મેજિસ્ટ્રેટ શિલ્પા પાંચ મહિનાથી જેલમાં હતો. જ્યાંથી તેના
કાનાબારે સજા રહેલા આધેડનો પાંચ જામીન તો થાય
ફટકારતા નોંધ્યું હતું મહિનાની સજાનો ચુકાદો તેમ હતા પરંતુ
કે, આરોપી પાસેથી
જામીનદાર કે
જ ચોરાયેલ વ્હીકલ કબજે કરવામાં જામીનની રોકડ રકમ ન હતી.જેથી
આવ્યું છે. વાહન આરોપી પાસે કેવી આ કેસ જેલમાંથી જ ચાલતો હતો.
રીતે આવ્યું તેનો ખુલાસો કરવાની બીજી તરફ આ કેસમાં સરકારી વકીલ
જવાબદારી આરોપીની છે પરંતુ તે ઉપેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ કોર્ટને જણાવ્યું
જવાબદારી તેણે અદા કરી નથી.
હતું કે, આરોપી રેડ એન્ડ હેન્ડ ઝડપાયો
શહેરના વાસણા વિસ્તાર ખાતે છે, ફરિયાદને સમર્થન મળે તેટલા
રહેતા સંજય વાળાનું એક્ટિવા ૧ સપ્ટે પુરાવા છે, તેને સજા થવી જોઇએ.
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‘આપણે કર્મ દ્વારા ભાગ્યનું આઈઆઈટી ગાંધીનગર
નિર્માણ સ્વયં કરીએ છીએ’ ખાતે વિજ્ઞાન દિન ઉજવાયો

--

--
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‘કર્મ દ્વારા આપણે પોતાના
ભાગ્યનું નિર્માણ સ્વયં કરીએ છીએ.
કર્મવાદ એવું માને છે કે વર્તમાન
જીવનમાં કરવામાં આવેલા પુણ્ય અને
પાપ દ્વારા જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે.
ભાગ્યવાદ અને કર્મવાદમાં ભિન્નતા
છે. આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઇએ કે પ્રત્યેક
પળે આત્માથી જોડાયેલા રહીએ.
સ્વયંની જ મુલાકાતને પરમ લક્ષ્ય
બનાવીએ. સંસારમાં વ્યવહાર ધર્મ
નિભાવતા જ આત્માના કલ્યાણ માટે
અગ્રેસર બનીએ’, એમ શાસનશ્રી મુનિ
રાકેશકુમારજીએ રવિવારે તેરાપંથ
ભવન, શાહીબાગ ખાતે જણાવ્યું હતુ.ં
તીર્થંકરોનું કહેવંુ છે કે આ સૃષ્ટિમાં
સંચાલનમાં ઈશ્વરની દખલ નથી. જે

પ્રવાહી નાઇટ્રોજન ભરેલી
પ્લાસ્ટિકની બોટલ કેવી ધડાકા સાથે
ફાટે છે અને ડોલમાંથી પિંગપોંગ બોલ
કેવા ઉછળે છે, આવા સામાન્ય નિયમો
પર આધારિત વિજ્ઞાનના પ્રયોગ જોઇને
બાળકોના આશ્ચર્યનો પાર નહોતો રહ્યો.
આઇઆઇટી ગાંધીનગર ખાતે વિજ્ઞાન
દિવસ નિમિત્તે વિજ્ઞાન મેળા સહિત
આવી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન
થયુ હતુ.ં જેમાં વિવિધ શાળાઓના
લગભગ ૧૨૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ
ભાગ લીધો હતો.
રાષ્ટ્રીય આવિષ્કાર અભિયાન અને
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાનના

તેરાપંથ ભવન, શાહીબાગ ખાતે મુનિ 
રાકેશકુમારજીનુ વ્યા
ં ખ્યાન યોજાયું
વાત ભગવાન મહાવીર કહી હતી, તે
જ આજે વિજ્ઞાન સિદ્ધ કરી રહ્યું છે.
મુનિ સુધાકરજીએ જણાવ્યું કે
વ્યક્તિના પુણ્યકર્મનો ઉદય થાય છે,
ત્યારે જ દેવ સહાયક બને છે. માટે જ
આપણે ભગવાન મહાવીરે દર્શાવેલા
આત્માનાં દર્શન ઉપર વિશ્વાસ કરીને
જીવવું જોઇએ. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં
શ્રોતાજનો ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

દીક્ષાદાનશ્વ
ે રીની નિશ્રામાં જૈન
સંઘમાં વિશિષ્ટ જાપ સંપન્ન

--
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દીક્ષાદાનેશ્વરી, આચાર્ય
ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા., આચાર્ય
રશ્મિરત્નસૂ ર ીશ્વરજી મ.સા.ની
નિશ્રામાં રવિવારે જીરાવાલા પાર્શ્વનાથ
દાદાની પ્રતિષ્ઠામાં ઊર્જા વધારવા
માટે વર્ધમાન જૈન સંઘ, ઉસ્માનપુરા
ખાતે પ્રથમવાર મુદ્રા સાથે રક્ષામંત્રનું
સમૂહ આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે

બેસણું - અવસાન નોંધ

આચાર્ય રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા.એ
પાર્શ્વનાથ પ્રભુના જીવન ચરિત્ર ઉપર
વ્યાખ્યાન આપ્યું હતુ.ં
ઉલ્લેખનીય છે કે તીર્થના આ કાર્યમાં
ગચ્છાધિપતિઆચાર્યજયઘોષસૂરીશ્વરજી,
આચાર્ય ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી, આચાર્ય
યશોવિજયસૂરીશ્વરજી, આચાર્ય
નવરત્નસાગરસૂરીશ્વરજી, આચાર્ય
રત્નાકરસૂરીશ્વરજી મ.સા.નું માર્ગદર્શન
પ્રાપ્ત થયું છે.

કાયસ્થ: સ્વ. મીરાંબને રાકેશભાઈ
કાયસ્થનું બેસણું સવારે 8.30થી
10.30, અખંડજ્યોત, ફતેપરુ ા પોસ્ટ
ઓફિસ પાછળ, પાલડી

રાવલ: શંકરભાઈના માતા
સુશીલાબેન નંદભ
ુ ાઈ રાવલનું
અવસાન થયું છે. રહે- એ/45,
વ્રજભૂમિ સોસાયટી, ઈસનપુર હાઈવે

પંચાલ: સ્વ. મૃદુલાબેન રમણલાલ
પંચાલ(ઈંદ્રાડવાળા)નું બેસણું સવારે
8થી 11, શ્રી વેરાઈ માતાજીનું મંદિર,
આદર્શનગર રેલવેક્રોસિંગ પાસે,
અગિયારસ માતાના મંદિરની બાજુમાં,
વિજયનગર પાછળ, નારણપુરા

શાહ: પરાગના માતા વિણાબેન
નવનીતલાલ શાહનું અવસાન
થયું છે. રહે- 5/બી, સર્વોદય
સોસાયટી, કલાબાગ સોસાયટી પાસે,
જવાહરચોક, મણિનગર

રબારી: નારણભાઈના માતા ગંગાબેન
મોહનભાઈ રબારીનું અવસાન થયું
છે. રહે- 86, જૂની રબારી વસાહત,
જશોદાનગર

પટેલ: વિનોદભાઈના માતા
વિમળાબેન રતીલાલ પટેલનું
અવસાન થયું છે. 7/51, બોમ્બે
હાઉસિંગ, સિટી ગોલ્ડ સિનેમાની
બાજુમાં, સરસપુર

લીબ
ં ાચીયા: અમિતના માતા
કાન્તાબેન શાન્તીલાલ લીબં ાચીયાનું
અવસાન થયું છે. રહે- 1586, સિદ્ધિની
પોળ, કોટની રાંગ, રાયપુર

લુહાર: પરેશભાઈના પિતા જયંતિલાલ
વશરામભાઈ લુહારનું અવસાન થયું
છે. રહે- 25, જલબિંદુ સોસાયટી,
જયમાલા બસસ્ટોપ પાસે, ઈસનપુર

પ્રજાપતિ: નાજુબને છોગાજી
પ્રજાપતિનું અવસાન થયું છે. રહેસી/32, ચિત્રકુટ ધામ સોસાયટી,
ઉત્તમનગર, મણિનગર

આયર: જીતેન્દ્રના ભાઈ મનોજભાઈ
ભીખાભાઈ આયરનું અવસાન થયું છે.
રહે- લક્ષ્મીપુરાની ચાલી, ગીતામંદિર
રોડ, કાંકરિયા

ભાગરૂપે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં
આઇઆઇટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ૫૦
સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવેલાં. જેમાં
વિદ્યાર્થીઓેએ વિવિધ પ્રયોગો માણ્યા
હતાં. તે ઉપરાંત પીઆરએલ, વિક્રમ
સારાભાઇ કોમ્યુનિટી સેન્ટર અને
ગુજકોસ્ટે પણ સ્ટોલ રાખીને કેટલાક
પ્રયોગો દર્શાવ્યા હતા. તે ઉપરાંત સાયન્સ
ક્વિઝ, મેજીક શો, રોકેટ્રી વર્કશોપ, જેવી
કેટલીક વર્કશોપ્સ પણ યોજાઇ હતી.
૫૦ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિજ્ઞાનમેળાની
મુલાકાતે આવેલાં વસ્ત્રાલની શાળાના
શિક્ષક દગંત પંડ્યાએ જણાવ્યુ હતું કે,
‘બાળકોના મનમાં વિજ્ઞાન માટે રસ
જગાડવા તેમજ પ્રાથમિક નિયમો સ્પષ્ટ
કરવા આ પ્રકારના આયોજનો જરૂરી છે.’

ફ્રન્ટપેજ-ટુનંુ અનુસંધાન
મોદી સરકારના યુ ટર્નથી હોવાનું જાણવા મળે છે. બોર્ડના સૂત્રોના
વેપારીઓ હતપ્રભ..!
જણાવ્યા પ્રમાણે પરીક્ષા શરૂ થયા પહેલા

GGMAના પ્રેસિડેન્ટ વિજય
પુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે,‘ગારમેન્ટ
ઉદ્યોગ એકદમ નાનું સેક્ટર છે અને
એક્સાઇઝ ડિપાર્ટમને ્ટની આ ક્ત્ર
ષે માં
એન્ટ્રી થતાં વેપારીઓને મહિને ૨૦થી
૨૫ હજાર રૂપિયા કન્સલ્ટન્ટ વગેરે
માટે ખર્ચવા પડે. જે અશક્ય છે.
એટલું જ નહીં મોદી સરકારના ‘મેક
ઇન ઇન્ડિયા’નું વિરોધાભાસી ચિત્ર
અહીં ઊભું થાય છે. કોંગ્રેસે જ્યારે
એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવી ત્યારે અમારા
એક પ્રદર્શનમાં આવેલા તત્કાલિન
ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ
આ ક્ષેત્ર લઘુ ઉદ્યોગ પ્રકારનો હોવાથી
એક્સાઇઝને પાછા ખેંચવાની વાત કરી
હતી. હવે તેઓ જ જ્યારે એક્સાઇઝ
લગાવી રહ્યાં છે, ત્યારે અમે હતપ્રભ
થઇ ગયા છે.’

પેપર લીકનું પગેરં.ુ ..

તે પરીક્ષા કેન્દ્રની, પરીક્ષા ખંડની
અને વિદ્યાર્થીની ઓળખ થઈ ગઈ છે.
મોબાઈલ દ્વારા વોટ્સએપથી પેપર લીક
કરવાની ઘટનામાં બોર્ડની સૂચના બાદ
ભાવનગર ડીઈઓ દ્વારા જાહેરનામાના
ભંગ બદલ વિદ્યાર્થી સામે પોલીસ
ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી
હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉપરાંત મહુવા
કેન્દ્રની અન્ય બે સ્કૂલોમાંથી પણ ૮ જેટલા
વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલ સાથે ગણીતની
પરીક્ષામાં પકડાયા હતા તેમની સામે પણ
પોલીસ ફરિયાદ કરવાની અને પગલા
લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી
હોવાનું જાણવા મળે છે. પરીક્ષા કેન્દ્રમાં
મોબાઈલ લઈ જવા પર પ્રતિબંધ હોઈ
પ્રવેશ અગાઉ પુરતી ચકાસણી કરવા
ડીઈઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવી
હતી. પરતં ુ આ ઘટના પછી ફરી તમામ
ડીઈઓને સૂચના આપવામાં આવી

પેપર લીક થયું હોય અને રાજ્યના
વિવિધ સેન્ટરોમાં ફરતું થઈ ગયું હોય
તો તેવા સંજોગોમાં પુન: પરીક્ષા લેવાનું
ઓપ્શન બોર્ડ વિચારતી હોય છે. પરતં ુ
પરીક્ષા શરૂ થયા બાદ પેપર બહાર ફરતું
થયું હોય તો તેનાથી પરીક્ષા દુષિત થતી
નથી અને તેમાં ફરી પરીક્ષા લેવાની
કોઈ જરૂર રહેતી નથી. જોકે બોર્ડની
ગતવર્ષની પરીક્ષામાં બાયોલોજીનું પેપર
પરીક્ષા શરૂ થાય તે પહેલા જ બહાર
ફરતું થઈ ગયું હોવા છતાં બોર્ડ દ્વારા પુન:
પરીક્ષા યોજવામાં આવી ન હતી.

માથુર સમક્ષ સંગઠનના
હોદ્દેદારોની પ્રધાનો સામે
ફરિયાદ

સંગઠનના અનેક હોદ્દેદારોએ
સચિવાલયમાં બેસતા પ્રધાનો સામે
ફરિયાદો કરી હતી કે, પ્રધાનો,
મુખ્યમંત્રી વિસ્તારમાં આવે ત્યારે એવી
વાતો કરે કે કંઇ કામ હોય તો આવજો.
પરતં ુ જ્યારે કાર્યકરો વિસ્તારના કામો
માટે જાય છે ત્યારે પ્રધાનો રોફ ઝાડે
છે. કેટલાક પ્રધાનો રીતસર ઉધડો લેતા
હોય એવી રીતે વર્તે છે. રજૂઆતમાં
તમારા ધારાસભ્યની સહી કેમ નથી,
તમારા સાંસદને કેમ સાથે નથી લાવ્યા
?. આ તો જિલ્લા પંચાયતનું કામ છે..
અમે શુ કરીએ ?. ભાઇ અમે એ બધાને
રજૂઆતો કરી છે, પરતં ુ તેઓ કોઇ ઉકેલ
લાવ્યા નથી એટલે બે વર્ષે સીધા તમારી
ચેમ્બરમાં આવ્યા છીએ એવુ સંગઠનના
હોદ્દદે ારો કહેતા હોય છે પરતં ુ પ્રધાનો
મોટાભાગે વાતો સાંભળતા નથી. આમ,
સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે વધતી જતી
ખાઇ, નિષ્પ્રાણ સંગઠન પક્ષને હવે
ડુબાડશે એવી પ્રતીતિ કાર્યકરોને થઇ
રહી છે, તેમ પણ કેટલાક કાર્યકરોએ
હિંમતપૂર્વક માથુરને જણાવી દીધું હતું.

ધ્યાન પર આવ્યું છે.
અમદાવાદ-ગાંધીનગર વાયા વિસત
પેટ્રોલપંપ, અમદાવાદ-ગાંધીનગર
વાયા ઈન્દીરાબ્રિજ અને વાયા અડાલજ
રૂટ પર ઘણાં મોટા ગામડાં અને
વસાહતો છે. આ ઉપરાંત આ રૂટ પર
પીડીપીયુ, જીએનએલએયુ, ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઓફ સિસ્મોલોજી અને ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઓફ હોટલ મેનજે મેન્ટ જેવી પ્રીમિયમ
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ હોવા છતાં બસોને અહીં
સ્ટોપેજ આપવામાં આવતું નથી.
આ અંગે એસ.ટી. નિગમના
અધિકારી સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું
કે, અમદાવાદ-ગાંધીનગર વચ્ચે કુલ
૧૨૪ જેટલી બસો દોડે છે. તે પૈકીની
૧૨૦ જેટલી બસોમાં જીપીએસની
સિસ્ટમ છે. ગામડાંના મુસાફરો માટે
બસને થોભવા સૂચના છે. તેમ છતાં
કોઈ બસના ડ્રાઈવર આવું કરતાં હશે
તેમની વિરૂદ્ધ એક્શન લેવામાં આવશે.
તપાસ કરવા ઈન્સ્પેક્ટર્સની વોચ
ગોઠવવામાં આવશે.

