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બેસણું - અવસાન નોંધ
કાયસ્થ: સ્વ. મીરાંબેન રાકેશભાઈ 
કાયસ્થનુ ંબેસણું સ્વાર ે8.30્થી 
10.30, અખંડજયયોત, ફતપેરુા પયોસ્ટ 
ઓફફસ પાછળ, પાલડી

પંચાલ: સ્વ. મૃદલુાબેન રમણલાલ 
પંચાલ(ઈંદ્ાડ્વાળા)નું બેસણું સ્વારે 
8્થી 11, શ્ી ્ેવરાઈ માતાજીનું મંદદર, 
આદશ્શનગર રલે્વકે્યોદસંગ પાસે, 
અદગયારસ માતાના મંદદરની બાજમુાં, 
દ્વજયનગર પાછળ, નારણપરુા 

રબારી: નારણભાઈના માતા ગંગાબેન 
મયોહનભાઈ રબારીનું અ્વસાન ્થયું 
છે. રહે- 86, જનૂી રબારી ્વસાહત, 
જશયોદાનગર

લીુંબાચીયા: અદમતના માતા 
કાનતાબેન શાનતીલાલ લીુંબાચીયાનું 
અ્વસાન ્થયું છે. રહે- 1586, દસદધિની 
પયોળ, કયો્ટની રાંગ, રાયપરુ

પ્રજાપતિ: નાજબેુન છયોગાજી 
પ્રજાપદતનું અ્વસાન ્થયું છે. રહે- 
સી/32, દચત્રકુ્ટ ધામ સયોસાય્ટી, 
ઉત્તમનગર, મદણનગર

રાવલ: શંકરભાઈના માતા 
સુશીલાબેન નંદભુાઈ રા્વલનું 
અ્વસાન ્થયું છે. રહે- એ/45, 
વ્રજભદૂમ સયોસાય્ટી, ઈસનપરુ હાઈ્ેવ

શાહ: પરાગના માતા દ્વણાબેન 
ન્વનીતલાલ શાહનું અ્વસાન 
્થયું છે. રહે- 5/બી, સ્વવોદય 
સયોસાય્ટી, કલાબાગ સયોસાય્ટી પાસે, 
જ્વાહરચયોક, મદણનગર 

પટેલ: દ્વનયોદભાઈના માતા 
દ્વમળાબેન રતીલાલ પ્ટેલનું 
અ્વસાન ્થયું છે. 7/51, બયોમબે 
હાઉદસંગ, દસ્ટી ગયોલડ દસનેમાની 
બાજુમાં, સરસપુર

લહુાર: પરશેભાઈના દપતા જયંદતલાલ 
્વશરામભાઈ લુહારનું અ્વસાન ્થયું 
છે. રહે- 25, જલદબંદ ુસયોસાય્ટી, 
જયમાલા બસસ્ટયોપ પાસે, ઈસનપરુ

આયર: જીતનેદ્ના ભાઈ મનયોજભાઈ 
ભીખાભાઈ આયરનું અ્વસાન ્થયું છે. 
રહે- લક્મીપરુાની ચાલી, ગીતામંદદર 
રયોડ, કાંકફરયા 
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આરી ચાવી
1)	 વાંધો	પતાવી	સોદો	નક્ી	

કરવો	(3)
4)	 સદા	લીલું	રહેતું,	એવરગ્ીન(5)
8)	 તરત	કે	જલદી	ઊડી	જાય	એવું(3)
9)	 વવનોદ,	મજા	આનંદ	(3)
10)	 એકદમ	મારેલી	ઝૂંટ	(3)
12)	 પગલું,	ડગલુ	ં(3)
15)	 વેહવાળા	ગોળ	દાણા	(3)
16)	 આદર	સતકાર,	સેવાચાકરી(4)
18)	 લીલ,	બવંધયાર	પાણીમાં	થતી	

ચીકણી	વનસપવત	(3)
19)	 રાજયનુ	ંતંત્ર	(4)
21)	 પાદુકા,	ચાખડી	(3)
24)	 નાયક,	આગેવાન	(4)
25)	 મલલ	જેવું,	પુષટ	અને	જોરાવર(4)
26)	 ભવાડો,	બદનામી,	અપકકતીતી(3)
ઊભી ચાવી
1)	 કાપાકાપી,	ખૂનરેજી	(3)
2)	 ભય,	બીક	(2)
3)	 પૈસા,	મૂડી,	ધન	(3)
4)	 સગાઈ,	વેવવશાળ	(4)
5)	 ભાવ,	કકંમત,	મૂલય	(2)

6)	 પાણીમાં	રહેતુ	ંએક	પક્ી(3)
7)	 કૃપા,	મહેરબાની	(3)
11)	 નયાય	તથા	સુશાસન	માટ	ે

જાણીતું	રાજય	(4)
13)	 ઈંટો	પકવનાર	(4)
14)	 તેજ,	પ્રકાશ,	ઓજ	(2)
16)	 શાબાશી	બદલ	આપવામાં	

આવતો	પોશાક	(4)
17)	 ખેપાની,	તોફાની	(3)
20)	 વનરોગી,	સવસથ	(4)
22)	 પાણીનુ	ંઘન	સવરૂપ	(3)
23)	 ડાકોરમાં	વહતેી	એક	નદી	(3)
24)	 સોગંદ,	કસમ	(2)
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ઇતિહાસમાં આજનરો તિવસ...
ગુજરાિમાં ભાજપે ભગવરો લહેરાવયરો
વર્ષ	1995માં	ચંૂટણી	બાદ	14	માચચે	કેશભુાઈ	
પટેલના	નતેૃતવમાં	પહેલીવાર	સંપણૂ્ષપણે	
ભાજપની	સરકાર	સથાપાઈ	હતી.	7	મવહનામાં	
જ	શંકરવસંહે	બળવો	કરતાં	સમજાવટના	
ભાગરૂપ	ેસુરશે	મહેતા	મુખયમંત્રી	બનયા	હતા.

ભારિની પહેલી બરોલિી ફિલમ
વર્ષ	1931માં	ભારતની	પહેલી	બોલતી	કફલમ	
‘આલમ	આરા’	કરવલઝ	થઈ	હતી.	અરદશેર	
ઇરાનીએ	કડરકેટર	કરલેી	આ	કફલમ	કરવલઝ	
થઈ	તયાર	ેવથયટેર	પર	ક્ાઉડનો	હલલો	રોકવા	
જંગી	પોલીસ	બંદોબસત	ગોઠવવો	પડ્ો	હતો.

આધુતનક કરોટન જીનની શરોધ
અમેકરકન	સંશોધક	એલી	વ્હટનીએ	શોધલેા	
કોટન	જીન	મશીનન	ેવર્ષ	1794માં	14	માચચે	
પટેનટ	અપાઈ	હતી.	આ	ક્ાંવતકારી	શોધના	
કારણે	ખેતરમાં	કપાસના	પાકન	ેરોકકડયા	
પાકનુ	ંસવરૂપ	મળયું	હતું.

શ્ી નેતમના્થ-તવમલના્થ િાિા, િેત્રોજ 
તસવીર ઃસંજય	શાહ
તમારા આરાધ્ય દેવની તસવીર માત્ર 
તમારા જ કેમેરાથી પાડીને મોકલો. 
ngs.pressnote@gmail.com

િેવ િશ્શન

ઈસલામમક		૦૪ જમાવદઉલઆખર
પારસી ૩૦
મવક્રમ સંવત ૨૦૭૨
શામલવાહન સંવત ૧૯૩૭
મરિસતી સંવત ૨૦૧૬
રાષ્ટ્ી્ય મદનાંક ૨૪
્યુગાબદ ૫૧૧૭
જૈન સંવત ૨૫૪૨
ઈસલામમક સંવત ૧૪૩૭
પારસી વર્ચ ૧૩૮૫

ગ્રહરોની ચાલ
આજની રંદ્રરામશ: વૃરભ	ोનામાક્ષર: (બ,વ,ઉ)
સૂ્ય્ચ:	કંુભ	નક્ષત્ર: કૃવતકા	્યોગ:	વવષકંુભ	કરણ:	ગર
રાહુકાલ: ૦૭-૩૦થી	૦૯-૦૦	સુધી	મદશાશૂલ: પૂવ્ષ

આજના તહેવારો ઃ મીનાક્ક કમુતા્ચ ૧૧.૧૮થી

આજનું પંચાંગ

શહેર સૂ્યયોદ્ય નવકારશી સૂ્યા્ચસત રંદ્રોદ્ય રદં્રાસત
અમદાવાદ	 ૦૬-૫૧	 ૦૭-૩૯		 ૧૮-૪૭	 ૧૦-૫૯	 ૨૩-૪૬
સુરત	 ૦૬-૫૦	 ૦૭-૩૮		 ૧૮-૪૬	 ૧૦-૫૪	 ૨૩-૪૯
વડોદરા	 ૦૬-૫૧	 ૦૭-૩૯		 ૧૮-૪૭	 ૧૦-૫૫	 ૨૩-૪૮
મુંબઈ	 ૦૬-૪૯	 ૦૭-૩૭	 ૧૮-૪૬	 ૧૦-૪૯	 ૨૩-૫૩

તિવસનાં ચરોઘફરયાં
૧.	અમૃત,	૨.	કાળ	૩.	શુભ	૪.	રોગ	
૫.	ઉદ્ેગ	૬.	ચલ	૭.	લાભ	૮.	અમૃત

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

રાતત્નાં ચરોઘફરયાં

મતમથ:	ફાગણ					સુદ	-	૦૬				મરિસતી મતમથ:		૧૪	માચ્ષ,	સોમવાર
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અમદાવાદ-ગાંધીનગર વચ્ચે 
ST બસ ઊભી રહેતી નથી!

નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ

    અમદા્વાદ-ગાંધીનગરના 
૩૦ ફક.મી.ના અંતર ્વચ્ ેએસ.્ટી. 
દનગમની ૧૨૪ જ્ેટલી પયોઈન્ટ સદ્વ્શસ 
સદહતની બસયો દયોડા્વ્વામાં આ્વ ેછે. 
આ બસયો અમદા્વાદ્થી ઉપડી સીધી 
ગાંધીનગર અન ેગાંધીનગર્થી ઉપડી 
સીધી અમદા્વાદ ઊભી રહેતી હયો્વાની 
મસુાફરયો તરફ્થી ફફરયાદ ઉઠ્વા પામી 
છે. બસયો ્વચ્નેા સ્ેટશન પર ઊભી 
રહ્ેવાને કારણે દ્વદ્ા્થીથીઓ અને 
નયોકફરયાતયોએ હાડમારી ્ેવઠ્વી પડે 
છે. સંખયાબંધ મસુાફરયોએ ફરદજયાત 
પયોતાના ્વાહનયોનયો ઉપયયોગ કર્વયો પડે 
છે અન ેબીજી તરફ બસયો ખાલી જતી 
હયો્વા્થી સરકારન ેનકુસાન ્થતું હયો્વાનું 

ધયાન પર આવયુ ંછે.
અમદા્વાદ-ગાંધીનગર ્વાયા દ્વસત 

પેટ્યોલપંપ, અમદા્વાદ-ગાંધીનગર 
્વાયા ઈનદીરાદરિજ અન ે્વાયા અડાલજ 
રૂ્ટ પર ઘણાં મયો્ટા ગામડાં અને 
્વસાહતયો છે. આ ઉપરાંત આ રૂ્ટ પર 
પીડીપીય,ુ જીએનએલએય,ુ ઈનનસ્ટટૂ્્ટ 
ઓફ દસસમયોલયોજી અન ે ઈનનસ્ટટ્્ૂટ 
ઓફ હયો્ટલ મનેજેમને્ટ જ્ેવી પ્રીદમયમ 
ઈનનસ્ટટ્્ૂટ હયો્વા છતાં બસયોન ેઅહીું 
સ્ટયોપજે આપ્વામાં આ્વતું ન્થી.

આ અંગે એસ.્ટી. દનગમના 
અદધકારી સા્ેથ ્વાત કરતા તમેણ ેકહંુ 
કે, અમદા્વાદ-ગાંધીનગર ્વચ્ ે કુલ 
૧૨૪ જ્ેટલી બસયો દયોડે છે. ત ેપકૈીની 
૧૨૦ જે્ટલી બસયોમાં જીપીએસની 
દસસ્ટમ છે. ગામડાંના મસુાફરયો મા્ેટ 
બસન ે્થયોભ્વા સૂચના છે. તમે છતાં 
કયોઈ બસના ડ્ાઈ્વર આ્વુ ંકરતાં હશે 
તમેની દ્વરૂધિ એકશન લે્વામાં આ્વશે. 
તપાસ કર્વા ઈનસપેક્ટસ્શની ્વયોચ 
ગયોઠ્વ્વામાં આ્વશે.

# નિગમિા આદેશિુ ંડ્ાઈવરો 
દ્ારા ઉલ્ંઘિ

# અિકે નવદ્ાર થ્ીઓ અિે 
રહ્શોિે હાડમાર્

ફ્રનટપેજ-ટુનું અનસંુધાન
મરોિી સરકારના યુ ટન્શ્થી 
વેપારીઓ હિપ્રભ..!

GGMAના પ્રેદસડેન્ટ દ્વજય 
પુરયોદહતે જણાવયુ ં હતું કે,‘ગારમેન્ટ 
ઉદ્યોગ એકદમ નાનું સેક્ટર છે અને 
એકસાઇઝ ફડપા્ટ્ટમને્ટની આ ક્તે્રમાં 
એનટ્ી ્થતાં ્ેવપારીઓન ેમદહન ે૨૦્થી 
૨૫ હજાર રૂદપયા કનસલ્ટન્ટ ્વગેરે 
મા્ટે ખચ્શ્વા પડે. જે અશકય છે. 
એ્ટલંુ જ નહીું મયોદી સરકારના ‘મકે 
ઇન ઇનનડયા’નું દ્વરયોધાભાસી દચત્ર 
અહીું ઊભું ્થાય છે. કોંગે્સે જયારે 
એકસાઇઝ ડૂ્્ટી લગા્વી તયાર ેઅમારા 
એક પ્રદશ્શનમાં આ્ેવલા તતકાદલન 
ગજુરાતના મખુયપ્રધાન નરનેદ્ મયોદીએ 
આ ક્તે્ર લઘ ુઉદ્યોગ પ્રકારનયો હયો્વા્થી 
એકસાઇઝન ેપાછા ખેંચ્વાની ્વાત કરી 
હતી. હ્ેવ તઓે જ જયાર ેએકસાઇઝ 
લગા્વી રહાં છે, તયાર ેઅમ ેહતપ્રભ 
્થઇ ગયા છે.’

પેપર લીકનું પગેરંુ...
ત ે પરીક્ા કેનદ્ની, પરીક્ા ખંડની 
અન ેદ્વદ્ા્થીથીની ઓળખ ્થઈ ગઈ છે. 
મયોબાઈલ દ્ારા ્વયોટસએપ્થી પપેર લીક 
કર્વાની ઘ્ટનામાં બયોડ્ટની સૂચના બાદ 
ભા્વનગર ડીઈઓ દ્ારા જાહેરનામાના 
ભંગ બદલ દ્વદ્ા્થીથી સામ ે પયોલીસ 
ફફરયાદ દાખલ કર્વાની કાય્શ્વાહી 
હા્થ ધર્વામાં આ્વી છે. ઉપરાંત મહુ્વા 
કેનદ્ની અનય બે સકકૂલયોમાં્થી પણ ૮ જ્ેટલા 
દ્વદ્ા્થીથીઓ મયોબાઈલ સા્ેથ ગણીતની 
પરીક્ામાં પકડાયા હતા તમેની સામ ેપણ 
પયોલીસ ફફરયાદ કર્વાની અન ેપગલા 
લે્વાની કાય્શ્વાહી શરૂ કર્વામાં આ્વી 
હયો્વાનું જાણ્વા મળે છે. પરીક્ા કેનદ્માં 
મયોબાઈલ લઈ જ્વા પર પ્રદતબંધ હયોઈ 
પ્ર્ેવશ અગાઉ પરુતી ચકાસણી કર્વા 
ડીઈઓન ેસૂચનાઓ આપ્વામાં આ્વી 
હતી. પરુંત ુઆ ઘ્ટના પછી ફરી તમામ 
ડીઈઓન ે સૂચના આપ્વામાં આ્વી 

હયો્વાનું જાણ્વા મળે છે. બયોડ્ટના સૂત્રયોના 
જણાવયા પ્રમાણ ેપરીક્ા શરૂ ્થયા પહેલા 
પપેર લીક ્થયું હયોય અન ે રાજયના 
દ્વદ્વધ સેન્ટરયોમાં ફરતું ્થઈ ગયું હયોય 
તયો ત્ેવા સંજોગયોમાં પનુ: પરીક્ા લે્વાનું 
ઓપશન બયોડ્ટ દ્વચારતી હયોય છે. પરુંતુ 
પરીક્ા શરૂ ્થયા બાદ પપેર બહાર ફરતું 
્થયું હયોય તયો તનેા્થી પરીક્ા દદુિત ્થતી 
ન્થી અન ેતમેાં ફરી પરીક્ા લે્વાની 
કયોઈ જરૂર રહેતી ન્થી. જોકે બયોડ્ટની 
ગત્વિ્શની પરીક્ામાં બાયયોલયોજીનું પપેર 
પરીક્ા શરૂ ્થાય ત ેપહેલા જ બહાર 
ફરતું ્થઈ ગયું હયો્વા છતાં બયોડ્ટ દ્ારા પનુ: 
પરીક્ા યયોજ્વામાં આ્વી ન હતી.

મા્થુર સમક્ષ સંગઠનના 
હરોદે્િારરોની પ્રધાનરો સામે 
િફરયાિ
સંગઠનના અનેક હયોદે્દારયોએ 
સદચ્વાલયમાં બેસતા પ્રધાનયો સામે 
ફફરયાદયો કરી હતી કે, પ્રધાનયો, 
મખુયમંત્રી દ્વસતારમાં આ્વ ેતયાર ેએ્વી 
્વાતયો કર ેકે કંઇ કામ હયોય તયો આ્વજો. 
પરુંત ુજયાર ેકાય્શકરયો દ્વસતારના કામયો 
મા્ેટ જાય છે તયાર ેપ્રધાનયો રયોફ ઝાડે 
છે. કે્ટલાક પ્રધાનયો રીતસર ઉધડયો લેતા 
હયોય એ્વી રીત ે ્વતતે છે. રજઆૂતમાં 
તમારા ધારાસભયની સહી કેમ ન્થી, 
તમારા સાંસદન ેકેમ સા્ેથ ન્થી લાવયા 
?. આ તયો દજલલા પંચાયતનું કામ છે..
અમ ેશુ કરીએ ?. ભાઇ અમ ેએ બધાને 
રજઆૂતયો કરી છે, પરુંત ુતઓે કયોઇ ઉકેલ 
લાવયા ન્થી એ્ટલે બે ્વિતે સીધા તમારી 
ચમેબરમાં આવયા છીએ એ્ુવ સંગઠનના 
હયોદે્દારયો કહેતા હયોય છે પરુંત ુપ્રધાનયો 
મયો્ટાભાગ ે્વાતયો સાંભળતા ન્થી. આમ, 
સરકાર અન ેસંગઠન ્વચે્ ્વધતી જતી 
ખાઇ, દનષ્પ્રાણ સંગઠન પક્ન ે હ્ેવ 
ડુબાડશે એ્વી પ્રતીદત કાય્શકરયોન ે્થઇ 
રહી છે, તમે પણ કે્ટલાક કાય્શકરયોએ 
દહંમતપ્ૂવ્શક મા્ુથરન ેજણા્વી દીધું હતું.

નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ	 -- દીક્ાદાનેશ્વરી, આચાય્શ 
ગુણરતનસૂરીશ્વરજી મ.સા., આચાય્શ 
રન્મરતનસૂરીશ્વરજી મ.સા.ની 
દનશ્ામાં રદ્વ્વાર ેજીરા્વાલા પાશ્વ્શના્થ 
દાદાની પ્રદતષ્ઠામાં ઊજા્શ ્વધાર્વા 
મા્ેટ ્વધ્શમાન જનૈ સંઘ, ઉસમાનપરુા 
ખાત ેપ્ર્થમ્વાર મદુ્ા સા્ેથ રક્ામંત્રનું 
સમહૂ આયયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે 

આચાય્શ રન્મરતનસૂરીશ્વરજી મ.સા.એ 
પાશ્વ્શના્થ પ્રભનુા જી્વન ચફરત્ર ઉપર 
વયાખયાન આપયુ ંહતુ.ં 

ઉલલેખનીય છે કે તી્થ્શના આ કાય્શમાં 
ગચછાદધપદત આચાય્શ જયઘયોિસૂરીશ્વરજી, 
આચાય્શ ગણુરતનસૂરીશ્વરજી, આચાય્શ 
યશયોદ્વજયસૂરીશ્વરજી, આચાય્શ 
ન્વરતનસાગરસૂરીશ્વરજી, આચાય્શ 
રતનાકરસૂરીશ્વરજી મ.સા.નું માગ્શદશ્શન 
પ્રાપત ્થયું છે.

દીક્ાદાનચેશ્વરીની નનશ્ામાં જનૈ 
સંઘમાં નવનિષ્ટ જાપ સંપનન

કરોશલનેદ્રપ્રસાિજીની તનશ્ામાં 
શહેર ચરોયા્શસી મહરોતસવ સંપનન
નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ

   નરનારાયણદ્ેવદશે ગાદીના 
આચાય્શ કયોશલેનદ્પ્રસાદજી મહારાજની 
દનશ્ામાં શહેરનાં સ્વાદમનારાયણ 
મંદદર-રામબાગ-કાંકફરયા ખાત ે‘શહેર 
ચયોયા્શસી મહયોતસ્વ’ અને ‘્વાદિ્શક 
પા્ટયોતસ્વ’ની રદ્વ્વારે પૂણા્શહદુત ્થઇ 
હતી. સાત દદ્વસીય આ મહયોતસ્વમાં 
૫૦,૦૦૦્થી ્વધુ હફરભકતયો ઉમ્ટી 
પડ્ા હતા. સા્થે જ રાજયભરમાં્થી 
સ્વાદમનારાયણ સંપ્રદાયનાં સંતયો, મહંતયો 
પણ ઉમ્ટી પડ્ા હતા. 

રદ્વ્વારે ચયોયા્શસી મહયોતસ્વની 
પણૂા્શહુદત પ્રસંગ ેદયોઢ લાખ લાડુ સા્ેથ પાકુ 
ભયોજન-પ્રસાદ તયૈાર કર્વામાં આવયયો 
હતયો. જમેાં ભદૂ્ેવયો, સંતયો, હફરભકતયો 

મયો્ટી સંખયામાં ઉમ્ટી પડ્ા હતા. 
આ પ્રસંગે આચાય્શ કયોશલેનદ્પ્રસાદજી 
મહારાજે જણાવયું હતું કે ભગ્વાન 
સ્વાદમનારાયણનાં સમયની પરુંપરાને 
જી્વંત કરીને એક દ્વદશષ્્ટ આયયોજન 
કરાયું છે, જ ેસરાહનીય છે. 

આ મંદદરના આનંદપ્રસાદ સ્વામી 

અને ગુરુપ્રસાદ સ્વામીએ જણાવયું કે 
આચાય્શ કયોશલેનદ્પ્રસાદજી મહારાજની 
પ્રરેણા્થી સાત દદ્વસીય ‘શહેર ચયોયા્શસી 
મહયોતસ્વ’ અને ‘્વાદિ્શક પા્ટયોતસ્વ’ 
મહયોતસ્વ અંતગ્શત ભકતદચંતાણી 
અંત્શગત પરચા પ્રકરણ સપતાહ પારાયણ 
ચાલી રહી છે. આજ્થી ૧૯૪ ્વિ્શ 

પૂ્વતે એ્ટલ ેકે દ્વક્મ સં્વત-૧૮૭૮માં 
ભગ્વાન સ્વાદમનારાયણે જે સ્થળે 
‘શહેર ચયોયા્શસી’ કરીન ેભદૂ્ેવયોન ેજમાડ્ા 
હતા તેની યાદમાં ‘શહેર ચયોયા્શસી’નું 
આયયોજન ્થઇ રહંુ છે. 

આજ ેજ ેભયોજન પ્રસાદ તયૈાર ્થયયો 
તમેાં લગભગ ૨૬૦ મણના દયોઢ લાખ 
લાડુ તયૈાર કર્વામાં આવયા હતા. લાડુ 
બના્વ્વા મા્ેટની સામગ્ીમાં ૧૦૦ ડબા 
ઘી, કાજુ-દ્ાક્-પીસતા-બદામ ૧૦૦-
૧૦૦ ફકલયો, ૩૦ ફકલયો ઇલાયચી, 
જાયફળ ૨૦ ફકલયો, ૧૫૦૦ ફકલયો ઘઉંનયો 
લયો્ટ, ૧૨૦૦ ફકલયો ખાંડ, ૫૦ ફકલયો 
ખસખસનયો સમા્ેવશ ્થયયો હતયો. સા્ેથ 
આ મહયોતસ્વમાં આચાય્શ મહારાજની 
દનશ્ામાં ઠાકયોરજીનયો અદભિકે, અનનકકૂ્ટ 
દશ્શન, ક્થાની પણ પણૂા્શહુદત ્થઇ હતી. 

સંતો,	મહંતો	સવહત	રાજયમાંથી	50000	લોકો	ઊમટ્ા	:	દોઢ	લાખ	લાડુનો	પ્રસાદ

અમદાવાદઃ ઓલ ઇનનડયા ઉલેમા અને 
મશાઇખ બયોડ્ટના ઉપક્મે તા.૨૦મી 
માચ્શના રયોજ રામલીલા મદેાન ખાતે 
આંતરરાષ્ટ્ીય સૂફી કયોનફરનસનું 
આયયોજન કર્વામાં આવયુ ં છે. જેમાં 
૩૫્થી ્વધ ુદશેયોનાં સૂફી સંતયો, ઉલેમા, 
બુદધિજી્વીઓ અન ેદ્વદ્ાનયો ઉપનસ્થત 
રહેશે. 

‘આ કયોનફરનસનું ઉદ્ ઘા્ટન 

્વડાપ્રધાન નરનેદ્ મયોદી તા.૧૭મી માચતે 
કરશે. તા.૧૮-૧૯ દ્વદ્વધ વયાખયાન 
યયોજાશે અન ેજાહેર કાય્શક્મ તા.૨૦મી 
માચતે યયોજાશે’, એમ ઓલ ઇનનડયા સૂફી 
કાઉનનસલ-ગુજરાત પ્રમુખ મૌલાના 
ગુલામ સૈયદે જણાવયું છે. સમગ્ 
દ્વશ્વમાં અમન અને ભાઈચારયોનયો 
ઈસલામનયો સંદેશયો ફેલા્વ્વા આ 
કાય્શક્મનું આયયોજન ્થયું છે. 

નવી દદલ્ીમાં આંતરરાષ્ટ્ીય સફૂી કોનફરનસ

નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ	 -- ‘કમ્શ દ્ારા આપણે પયોતાના 
ભાગયનું દનમા્શણ સ્વયં કરીએ છીએ. 
કમ્શ્વાદ એ્ુવં માને છે કે ્વત્શમાન 
જી્વનમાં કર્વામાં આ્વલેા પણુય અને 
પાપ દ્ારા જી્વનમાં પફર્વત્શન આ્વ ેછે. 
ભાગય્વાદ અન ેકમ્શ્વાદમાં દભનનતા 
છે. આપણું લક્ય હયો્ંુવ જોઇએ કે પ્રતયકે 
પળે આતમા્થી જોડાયેલા રહીએ. 
સ્વયંની જ મુલાકાતને પરમ લક્ય 
બના્વીએ. સંસારમાં વય્વહાર ધમ્શ 
દનભા્વતા જ આતમાના કલયાણ મા્ેટ 
અગે્સર બનીએ’, એમ શાસનશ્ી મદુન 
રાકેશકુમારજીએ રદ્વ્વારે તેરાપં્થ 
ભ્વન, શાહીબાગ ખાત ેજણાવયુ ંહતુ.ં

તી્થથંકરયોનું કહે્વું છે કે આ સૃનષ્્ટમાં 
સંચાલનમાં ઈશ્વરની દખલ ન્થી. જે 

્વાત ભગ્વાન મહા્વીર કહી હતી, તે 
જ આજ ેદ્વજ્ાન દસધિ કરી રહંુ છે. 

મુદન સુધાકરજીએ જણાવયુ ં કે 
 વયનકતના પણુયકમ્શનયો ઉદય ્થાય છે, 
તયાર ેજ દ્ેવ સહાયક બન ેછે. મા્ેટ જ 
આપણ ેભગ્વાન મહા્વીર ે દશા્શ્ેવલા 
આતમાનાં દશ્શન ઉપર દ્વશ્વાસ કરીને 
જી્વ્ંુવ જોઇએ. આ પ્રસંગ ેમયો્ટી સંખયામાં 
શ્યોતાજનયો ઉપનસ્થત રહાં હતાં.

‘આપણચે કમ્મ દ્ારા ભાગ્યનું 
નનમા્મણ સવ્ંય કરીએ છીએ’

તરેાપંથ	ભવન,	શાહીબાગ	ખાતે	મુવન	
રાકેશકુમારજીનુ	ં્ યાખયાન	યોજાયું

ચોરી કેસમાં સજાના નદવસચે 
આધચેડનો જચેલમાંથી છુ્ટકારો
નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ

    ચયોરી કેસમાં ઝડપાયલેા 
ભજૂના આધડે સજા ્થઇ ત ેજ દદ્વસે 
જલેમાં્થી મકુત ્થયયો હતયો. તનેું કારણ 
એ હતું કે, આરયોપીન ેપાંચ મદહનાની 
કયો્ટટે સજા ફ્ટકારી હતી અન ેત ેપાંચ 
મદહના્થી જલેમાં જ હતયો. એફડશનલ 
ચીફ મેટ્યોપયોદલ્ટન 
મેદજસટ્ે્ટ દશલપા 
કાનાબારે સજા 
ફ્ટકારતા નોંધયુ ંહતું 
કે, આરયોપી પાસે્થી 
જ ચયોરાયેલ વહીકલ કબજે કર્વામાં 
આવયુ ંછે. ્વાહન આરયોપી પાસે કે્વી 
રીતે આવયું તેનયો ખુલાસયો કર્વાની 
જ્વાબદારી આરયોપીની છે પરુંતુ તે 
જ્વાબદારી તણે ેઅદા કરી ન્થી. 

શહેરના ્વાસણા દ્વસતાર ખાતે 
રહેતા સંજય ્વાળાનું એનક્ટ્વા ૧ સપ્ેટ 

૨૦૧૫ના રયોજ લયો ગાડ્ટન પાસે્થી 
ચયોરાય ુહતું. ત ેસમય ેચફેકંગ ચાલી રહંુ 
હયો્વા્થી પયોલીસે એનક્ટ્વા સા્થ ે૫૦ 
્વદિ્શય પ્રકાશ ભયોગીલાલ મહેતા (રહે.
કચછ)ન ેઝડપી પાડ્ા હતા. બીજી તરફ 
આ મામલે સંજયભાઇએ ન્વરુંગપરુા 
પયોલીસ મ્થકમાં ફફરયાદ નોંધા્વતા 
પ્રકાશની ધરપકડ કરી જલેમાં મયોકલી 

આપ્વામાં આવયયો 
હતયો. જયાં્થી તનેા 
જામીન તયો ્થાય 
તેમ હતા પરુંતુ 
જામીનદાર કે 

જામીનની રયોકડ રકમ ન હતી.જે્થી 
આ કેસ જેલમાં્થી જ ચાલતયો હતયો. 
બીજી તરફ આ કેસમાં સરકારી ્વકીલ 
ઉપેનદ્દસંહ ્વાઘેલાએ કયો્ટ્ટને જણાવયું 
હતું કે, આરયોપી રડે એનડ હેનડ ઝડપાયયો 
છે, ફફરયાદને સમ્થ્શન મળે તે્ટલા 
પરુા્વા છે, તને ેસજા ્થ્વી જોઇએ. 

પાંચ મહિનાથી જેલમાં 
રિેલા આધડેનો પાંચ 

મહિનાની સજાનો ચુકાદો

ટ્ટટક્ટ કેનસલચેિન મા્ેટ અવ્યવહારુ 
નન્યમથી રચેલવચે મુસાફરોનચે નકુસાન

નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ	 -- ભારતીય રેલ્વે દ્ારા કનફમ્શ 
ફ્ટફક્ટ કેનસલેશન મા્ટે તાજેતરમાં 
ઘડાયેલા દનયમ પ્રમાણે 
ટે્ન ઉપડ્વાના ચાર કલાક 
પહલેા કનફમ્શ ફ્ટફક્ટ રદ 
કરા્વ્વી ફરદજયાત છે. 
મસુાફર જો આ સમય ચકૂી 
જાય તયો તને ેફરફંડનયો એક 
પણ રૂદપયયો પરત મળતયો ન્થી. આ્વા 
અવયહારૂ દનયમના કારણ ેમસુાફરયોને 
હજોરયો રૂદપયાનું નકુસાન ્થઈ રહુ છે. 

કે્ટલાક મસુાફર સંગઠનયો દ્ારા આ 
અંગે રેલ્વે દ્વભાગને અ્વારન્વાર 
ફફરયાદ પણ કર્વામાં આ્વી છે, તમે 
છતા તનેા પર રલે્વ ે તંત્ર દ્ારા કયોઈ 

નક્કર પગલા લે્વાયા ન્થી. 
અમદા્વાદ ફડદ્વઝન પીઆરઓ 

પ્રદદપ શમા્શએ કહું કે, ચાર કલાક 
પહેલા ફાઈનલ ચા્ટ્ટ તૈયાર ્થાય છે 

તયારે ્વેઈફ્ટંગ અ્થ્વા 
આરએસી ફ્ટફક્ટ ધરા્વતા 
મુસાફરયોને પણ બ્થ્શ 
મળી શકે ત ે હેત્ુથી આ 
દનયમ ઘડાયયો છે. જોકે 
મસુાફરયોનયો દૃનષ્્ટકયોણ પણ 

અગતયનયો છે ઘણા મસુાફરયોન ે છેલલી 
ઘડીએ ફ્ટફક્ટ કેનસલ કરા્વ્વી પડે એ્વી 
પફરનસ્થદત સજા્શય તનેા મા્ેટ રલે્ેવ દ્ારા 
્વચગાળાનયો દનયમ ઘડા્વ્વયો જોઈએ 
તમે મસુાફરયો કહે છે. કાળાબજારી પર 
દનયંત્રણ લા્વ્વાના ચક્કરમાં સામાનય 
મસુાફરયો સા્થ ેઅનયાય थथ્થઈ રહયો છે.

કાળાબજાર રરોકવા બનાવેલા તનયમ્થી મુસાિરરો િંરાયા 

્ેન્ડ ્ ેલ્ડ મશીન 
આવશે તયારે રા્ત થશે
ચાલ	ુવર્ષના	રલેવ	ેબજેટમાં	
રલેવમંેત્રી	સુરશે	પ્રભએુ	ભારતીય	
રલેવમેાં	હેનડ	હેલડ	મશીનનો	શરૂ	
કરવા	જાહેરાત	કરી	હતી.	રલેવનેા	
ઓનલાઈન	સવ્ષર	સાથ	ેજોડાયલેુ	ં
આ	મશીન	દરકે	ટીટીઈન	ેઆપી	
દવેામાં	આવશ.ે	જેના	કારણે	
છેલલી	ઘડી	સુધી	કટકકટ	કેનસલ	
કરાવનારા	મુસાફરોની	માવહતી	
રહેશ	ેઅન	ેતનેા	આધાર	ેઆરએસી	
અથવા	વઈેકટંગ	કટકકટના	
મુસાફરોન	ેટે્ન	ઉપડ્ા	બાદ	
કટકકટ	પ્રમાણે	બથ્ષ	મળી	શકશ.ે

આઈઆઈ્ટી ગાંધીનગર 
ખાતચે નવજ્ાન નદન ઉજવા્યો
નવગુજરાત સમ્ય > અમદાવાદ	 -- પ્ર્વાહી નાઇટ્યોજન ભરેલી 
પલાનસ્ટકની બયો્ટલ ક્ેવી ધડાકા સા્થે 
ફા્ેટ છે અન ેડયોલમાં્થી દપંગપોંગ બયોલ 
કે્વા ઉછળે છે, આ્વા સામાનય દનયમયો 
પર આધાફરત દ્વજ્ાનના પ્રયયોગ જોઇને 
બાળકયોના આશ્ચય્શનયો પાર નહયોતયો રહયો. 
આઇઆઇ્ટી ગાંધીનગર ખાત ે દ્વજ્ાન 
દદ્વસ દનદમત્તે દ્વજ્ાન મેળા સદહત 
આ્વી ક્ેટલીક પ્રવૃદત્તઓનું આયયોજન 
્થયુ હતુ.ં જેમાં દ્વદ્વધ શાળાઓના 
લગભગ ૧૨૦૦ જ્ેટલા દ્વદ્ા્થીથીઓએ 
ભાગ લીધયો હતયો. 

રાષ્ટ્ીય આદ્વષ્કાર અદભયાન અને 
રાષ્ટ્ીય માધયદમક દશક્ા અદભયાનના 

ભાગરૂપે યયોજાયેલા આ કાય્શક્મમાં 
આઇઆઇ્ટીના દ્વદ્ા્થીથીઓ દ્ારા ૫૦ 
સ્ટયોલ ઉભા કર્વામાં આ્ેવલાં. જેમાં 
દ્વદ્ા્થીથીઓેએ દ્વદ્વધ પ્રયયોગયો માણયા 
હતાં. તે ઉપરાંત પીઆરએલ, દ્વક્મ 
સારાભાઇ કયોમયુદન્ટી સેન્ટર અને 
ગુજકયોસ્ટે પણ સ્ટયોલ રાખીને કે્ટલાક 
પ્રયયોગયો દશા્શવયા હતા. ત ેઉપરાંત સાયનસ 
નક્વઝ, મજેીક શયો, રયોકેટ્ી ્વક્કશયોપ, જ્ેવી 
કે્ટલીક ્વક્કશયોપસ પણ યયોજાઇ હતી. 

૫૦ દ્વદ્ા્થીથીઓ સા્થ ેદ્વજ્ાનમળેાની 
મલુાકાત ેઆ્વલેાં ્વસત્રાલની શાળાના 
દશક્ક દગંત પંડ્ાએ જણાવય ુહતું કે, 
‘બાળકયોના મનમાં દ્વજ્ાન મા્ટે રસ 
જગાડ્વા તમેજ પ્રા્થદમક દનયમયો સપષ્્ટ 
કર્વા આ પ્રકારના આયયોજનયો જરૂરી છે.’ 


