
ૃથ્ી જે્ ા રહની શોધ
બરાબર ૃથ્ી જે્ ા જ રહ Kepler-452b 
શોધાયાની ાહેરાત ્રષ 2015ની 23 જલુાઈએ 
નાસાએ કરી હતી. 1400 રકાશ ્રષ દૂર 
આ્લેા આ રહ સધુી પહંચ્ા માટે 2.6 
કરોડ ્રષનો લાગી શકે છે. 

ઇતિહાસમાં આજનો તિ્સ...
ભારિમાં રેડિયોના યુગનો ્ારંભ
્રષ 1927ની 23 જલુાઈએ રડેડયો કલબ ઓફ 
મંુબઈ ્ારા મંુબઈમાં રેડડયો ્ોડકાસ્ટંગ 
શૂ થયુ હતંુ. ્રષ 1930માં ્્ડટશ સરકારે 
રસારણ કરતી કંપની ટેક ઓ્ર કરીને 
સમર દેશમાં રેડડયોનો ્્્તાર કયો હતો.

ત્વનંુ પહેલંુ સટેેલાઇટ ્સારણ
1962ની 23 જલુાઈએ ટેલ્ટાર નામના ઉપરહે 
રસાડરત કરલેા ટે્લ્્ઝન ્સગનલસ ્ારા 
યુરોપમાં ્્વનંુ રથમ સેટેલાઇટ રસારણ 
લાખો લોકોએ માણયંુ હતંુ. આ ઉપરહનંુ પહેલું 
્સગનલ અમડેરકામાં રસાડરત થયંુ હતંુ.

સૂયય રાતશ: ્સંહ
બારેય માસની શુભ તારીખો : જુલાઇ(૨૩, ૨૫, ૩૧), ઓગ્ટ (૫, ૧૧, 
૩૧), સપટેમબર(૯, ૧૩, ૩૦), ઓકટોબર(૧, ૧૪, ૩૧), ન્ેમબર(૪, ૧૯, ૩૦), 
ડડસેમબર(૩, ૧૫, ૩૧), ાનયુઆરી(૮, ૧૩, ૩૧), ફે્ુઆરી (૨, ૧૫, ૨૮), 
માચષ(૯, ૧૭, ૩૦), એ્રલ(૬, ૧૨, ૩૦), મે(૭, ૧૬, ૩૧), જૂન(૫, ૧૭, ૩૦)
પુણયબળ વધારવા આમ કરો : હનુમાનીની ઉપાસના સંકટ દૂર કરે.

તા.૨૩ જુલાઇનાં રોજ જનમેલા ાતકો માટે આગામી ્રષ 
દર્મયાન જમીન-મકાનનાં ર્ોનો ઉકેલ આ્ી શકે 
છે. સામા્જક જ્ાબદારીમાં ્ધારો થઇ શકે. કૌટું્ બક 
્્ખ્ાદોનો ંત આ્ી શકે. માન્સક ્ચંતા હળ્ી બને. 
કાયષ્ે્ે ન્ી તક મળી શકે છે. 

આપનો જનમતિન - આપનંુ ભત્ષય

ઈસ્ામમક  ૧૭ શવ્ાલ
પારસી ૧૧
મવરમ સંવત ૨૦૭૨
શામ્વાહન સંવત ૧૯૩૮
મિસતી સંવત ૨૦૧૬
રા્્ીય મિનાંક ૦૧
યુગાબિ ૫૧૧૮
જૈન સંવત ૨૫૪૨
ઈસ્ામમક સંવત ૧૪૩૭
પારસી વરષ ૧૩૮૫

રહોની ચાલ
આજની ચંરરામશ: કુંભ નામાષર: (ગ,સ,શ,ર)
સૂયષ: કકક નષર: શતતારા યોગ: સાૈભાગય કરણ: બ્
રાહુકા્: ૦૯-૦૦થી ૧૦-૩૦ મિશાશૂ્: પૂ્ષ

આજના તહેવારો ઃ સંકટ ચતુરીી

આજનંુ પંચાંગ

શહેર સૂયોિય નવકારશી સૂયાષસત ચંરોિય ચંરાસત
અમદા્ાદ ૦૬-૦૮ ૦૬-૫૬  ૧૯-૨૪ ૨૧-૫૭  ૦૯-૧૧ 
સુરત ૦૬-૧૦ ૦૬-૫૮ ૧૯-૨૦ ૨૧-૫૫ ૦૯-૧૪
્ડોદરા ૦૬-૦૮ ૦૬-૫૬  ૧૯-૨૪ ૨૧-૫૭ ૦૯-૧૪
મુંબઈ ૦૬-૧૪ ૦૭-૦૨ ૧૯-૧૬ ૨૧-૫૪  ૦૯-૧૮

તિ્સનાં ચોઘડિયાં
૧. કાળ, ૨. શુભ ૩. રોગ ૪. ઉ્ેગ 
૫. ચલ ૬. લાભ ૭. અૃત ૮. કાળ

૧. લાભ, ૨. ઉ્ેગ ૩. શુભ ૪. અૃત 
૫. ચલ ૬. રોગ ૭. કાળ ૮. લાભ

રાતિનાં ચોઘડિયાં

મતમર: અરાઢ ્દ - ૪   મિસતી મતમર:  ૨૩ જુલાઇ, શ્ન્ાર

૪ સૂયષ-બુધ-શુર  

૧૨૧૦

૭

૮ શ્ન-
મંગળ

૯ 

૨
૩૬

૧

૫ રાહુ-ગુરુ

૧૧ કેતુ્-ચંર

નવગુજરાત સમય | અમદાવાદ | શનનવાર | ૨૩ જુલાઈ, ૨૦૧૬અમદાવાદ

્ી સ્ાતમનારાયણ મતંિર, કાલુપુર
તસવીર ઃ ભા્ેશ પટલે
તમારા આરાધય િેવની તસવીર માર 
તમારા જ કેમેરારી પાડીને મોક્ો. 

િે્ િશયન

આજનંુ રાતશફળ  -કંિપયભાઈ તિ્ેિી

મેષ (અ, લ, ઈ)  શુભ રંગ: લાલ શુભ ંક: ૧-૮
આ્થષક મુશકેલીઓ દૂર થઇ શકે છે. જમીન-મકાનનાં ર્ોનો 
ઉકેલ આ્ી શકે. નાણાભીડ દૂર થઇ શકે છે. 

ૃષભ (બ, ્, ઉ)  શુભ રંગ: સફેદ શુભ ંક: ૨-૭
રોકાયેલા નાણા પરત મળી શકે. ્ેપાર ્ે્ે ન્ા રોકાણ થઇ 
શકે. ્થા્ર ્મલકતનાં ર્ોનો ઉકેલ આ્ી શકે છે.

તમથુન (ક, છ, ઘ)  શુભ રંગ: લીંબુડીયો શુભ ંક: ૩.-૬
આ્ક કરતાં ખચષ ન ્ધે તેની કાળી રાખ્ી. ્હતશ્ુઓ ઉપર 
્્જય મળી શકે. ર્ાસનંુ આયોજન શકય. 

કકક (ડ, હ)  શુભ રંગ: દૂ્ધયો શુભ ંક: ૪
્દ્સ આનંદમય પસાર થઇ શકે છે. ્્દેશથી શુભ સમાચાર 
મળી શકે છે. નોકરીમાં પદોનન્તની શકયતા. 

તસહં (મ, ટ)  શુભ રંગ: સોનેરી શુભ ંક: ૫
માન્સક ્ચંતા હળ્ી બની શકે છે. ્ હતશ્ુઓથી સંભાળ્ું. 
આરોગયની સુખાકારી જળ્ાઇ રહે. 

કનયા (પ, ઠ, ણ)   શુભ રંગ: લીલો શુભ ંક: ૮-૩
રોજગારીની ન્ી તક મળી શકે છે. આ્ક કરતાં ખચષ ન ્ધે 
તેની કાળી રાખ્ી. ્દ્સ આનંદમય પસાર થાય.

ૃતચક (ન, ય)  શુભ રંગ: લાલ શુભ ંક: ૮-૧
્થા્ર ્મલકતનાં ર્ોનો ઉકેલ આ્ી શકે છે. કાયષ્ે્ે 
્ડીલોનંુ માગષદશષન મળી રહે. ્ચંતા હળ્ી બને.

ધન (ભ, ધ, ફ, ઢ)  શુભ રંગ: પીળો શુભ ંક: ૯-૧૨
રાજકીય ્ે્ે પદ-ર્તષઠામાં ્ધારો થઇ શકે છે. આકસ્મક 
ધન-લાભ થઇ શકે છે. ્હતશ્ુઓથી સંભાળ્ું.

મકર (ખ, જ)  શુભ રંગ: ્ાદળી શુભ ંક: ૧૦-૧૧
કૌટંુ્બક ્ ાતા્રણ સુમેળભયુષ બની રહે. આ્થષક મુશકેલીઓ 
દૂર થાય. લગની્ન સુખમય બની રહે.

કુંભ (ગ, સ, શ, ર)  શુભ રંગ: ્ાદળી શુભ ંક: ૧૧-૧૦
જમીન-મકાનનાં ર્ોનો ઉકેલ આ્ી શકે છે. આકસ્મક 
ધન-લાભ થઇ શકે છે. આ્થષક સ્થ્ત મજબૂત બને.

મીન (દ, ચ, ઝ, થ)  શુભ રંગ: પીળો શુભ ંક: ૧૨-૯                           
યા્ા-ર્ાસનંુ આયોજન થઇ શકે છે. જૂના ્મ્ો, 
્નેહીજનોને મળ્ાનંુ થઇ શકે. નાણાભીડ દૂર થાય.

િુલા (ર, ત)  શુભ રંગ: સફેદ શુભ ંક: ૭-૨
કૌટંુ્બક ્ાતા્રણ સુમેળભયુષ બની રહે. યા્ા-ર્ાસનંુ 
આયોજન શકય. માન્સક ્ચંતા હળ્ી બને.

આિી ચા્ી
1) સંત કે સજજનની સોબત (3)
3) વયાયામ, એકસરસાઈઝ (4)
6) નોકરીમાથંી બરતરફી, રા(4)
7) ચા પી્ાનો પયાલો (ં) (2)
9) પ્ષત, ડુંગર (3)
11) મનુષય તરીકેની ્જંદગી (3)
13) એક તેાનો (2)
15) છોકરો, બાળક (3)
17) ગ્ત, ્ેગ, ્પીડ (4)
20) રેલ્ેનો ડબબો, કોચ (2)
21) તુલસીની ્બયાં્ાળી ડાળખી(3)
22) અળખામણં, અણમાનીતું (3)
25) યોગય, ઉ્ચત (3)
27) આપણં રાષ્ીય પ્ી (2)
28) પેગંબર (2)
29) શરીરની ંચાઈ કે ાડાઈ (2)
31) નેપાળનો ્તની (3)
32) શાળામાં ્્્ાથીીઓનો ્ેસ(4)
ઊભી ચા્ી
1) જંપીને ન બસેાય ત,ે ચંચળતા(4)
2) ભગ્ાન ્્ષણનુ ં્ાહન (3)
3) સોગન, શપથ (3)
4) ઘર, રહેઠાણ (3)
5) મોકો, ચાનસ, અનુકૂળ ્ખત(2)
8) ્ણ કલાકનો સમય (3)

10) સ્ાલ કરનારને તરત જ્ાબ 
આપે તે્ું (6)

12) બોલીને ફરી ાય એ્ું, જુઠું 
બોલનાર (4)

14) બાપા, ફાધર (2)
16) એક ાતની ઘોડાગાડી (2)
18) કતષવય, ્ૂટી (3)
19) બાતલ કરેલું, કેનસલ (2)
23) નમાજ પઢતા પહેલા ંહાથ-મં 

ધો્ા તે (2) 
24) કપાસ લોઢ્ાનો સંચો, રંડટયો(3)
26) કાયર, ડરપોક (3)
27) મચછુ નદી ડકનારે ્સેલું એક 

નગર (3)
28) દોરડા ઉપર ખેલ કરનારો (2)
30) ્ામણોની એક અટક (2)

્ોસ્િડ-904

્ોસ્િડ-903
 સ તસં ગ  ક સ ર ત
 ત  રુ ખ સ દ  ક પ
 પ હા ડ  મ ન ખો  હો
 ત જ  ્પ   ટા બ ર
  ર ફ તા ર  બો ગી
 મા ં જ ર  દ ્ લુ ં  ચ
  ્ા જ બી  જૂ  મો ર
 ન બી  ક દ  ગુ ર ખો
 ટ  ગ ણ ્ે શ  બી

રનટ પેજ-2નંુ અનુસંધાન
્્ાચ્ઓુન.ે..
પરસનર વીથ ડિરએબિબિડિઝ 
એકિ,૧૯૯૫ની ધારા-૭૫ રમાણે આ 
રબિયા કરાઇ હતી. આ રધુારિેી યાદીમાં 
્પુ એ, િી, રી અને િીમાં તારવવામાં 
આવેિી પોસિ બવબવધ રકારના બદવયાંગો 
માિે અનામત હતી. જેમાં ‘ર્ાચ્ુ 
બિ્ક’નો પણ રમાવિે થાય છે.’ આ 
રાથેના અવિોકન અને બદિાબનદેિ 
રાથે આ કેરમાં હાઇકોિટના આદેિનો 
અમિ થયો કે કેમ ત ેમાિે િ ેમબહના 
િાદ ફરી િોિટ પર મકૂવાનો આદિે પણ 
કરવામાં આવયો છે. આ રાથે જ હાઈકોિે 
કેિિાક અવિોકનો પણ નંધયા છે.
18 વ્ે પણ સરકાર ેનનષણાતોની 
સનિનત બનાવી નથી એ દખુની વાત 
હાઇકોિે એવંુ અવિોકન પણ કયુ ંહતું 
કે,‘આ કેરમાં રૌથી દઃુખની વાત તો 
એ છે કે ૧૮ વરસ પહેિાં કેનર રરકાર 
્ારા રરકારમાં બદવયાંગો માિેની યોગય 
નોકરીઓ તારવવા માિે બનષણાતોની 
રબમબતનું ગઠન કરવાની તાકીદ કરવામાં 

આવી હતી. કેનરની તાકીદ િાદ પણ 
રાજય રરકાર ્ારા આજ બદન રુધી 
આવી રબમબતનું ગઠન કરાયું નથી.’
ર્ાચ્ઓુને ાહેર ીવનિાં પરુતી 
તકો િળવી ોઇએ : હાઇકોટટ
આ કેરના અનેક પારાંઓની છણાવિ 
કરતાં જસસિર પારિીવાિાએ એવું 
અવિોકન પણ કયુ ંછે કે,‘ર્ાચ્ુઓના 
હકો રૃસષિ વયસકતઓથી રહેજ પણ 
બિનન નથી. તેમને પણ ખુિીઓથી 
િરેિું િચપણ ોઇએ, રારું બિ્ણ 
અને રંતોરકારક નોકરી ોઇએ. 
હરવા-ફરવા, રામાબજક રૃબતઓ અને 
કૌિંુબિક ીવન માણવાનો પણ તમેનો 
હક છે. તમેને પણ ાહેર ીવનમાં પરૂતી 
તકો મળવી ોઇએ. તેઓ રનમાન, 
હંૂફ, રમે અને રમાજમાં એક ઓળખ 
મેળવવાના હકદાર છે.’
ઉનાની ઘટનાને રાજય્ેડરિ 
ગણા્ી કેજરી્ાલે ‘સમજણની 
નાિારી’ નંધા્ી: ભાજપ

બદલહીના મુખયરધાન અને 

આમઆદમી પાિીીના વિા અરબવંદ 
કેજરીવાિે ઉનાની દબિત અતયાચારની 
ઘિનાને રાજયરેડરત ગણાવી હતી તેની 
આકરી િીકા કરતાં િાજપે જણાવયું 
છે કે, આવી વાત કરીને મુખયરધાન 
તરીક,ે રાજકીય, રામાબજક કાયસકર 
તરીકેની ‘રમજણની નાદારી’ નંધાવી 
છે. પં્ ાએ કેજરીવાિના આરોપોને 
ફગાવી દેતાં કહું છે કે, ‘કોઇપણ 
રરકાર આ રકારના કિંડકત કૃતયનો 
બવચારરુ્ા પણ ન કરી િકે.’ િાજપના 
રવકતાએ વળતો રન કરતાં પૂછું 
છે કે, િું બદલહીમાં િનતી ઘિનાઓ 
રાજયરેડરત હોય છે. હમણાં ‘આપ’ના 
કાયસકતાસ રોનીિેન બમ્ાએ રાથી 
કાયસકરના ્ારથી જ આપઘાત કયો 
તે િું આપ રરકારની રાજય રેડરત 
ઘિના છે ? િોકિાહીના મબંદર એવા 
રરંદ િવનનો વીડિયો ાહેર કરીને 
આપના એક રારંદે િાકીના રભયોની 
રિામતીને ોખમમાં મૂકી છે. આ 
પણ‘આપ’ રરકાર રેડરત ઘિના છે ?. 

તોફાનોમાં પકિાયેિા આરોપીઓની 
મુિાકાત િેવાના પગિાની પણ 
પં્ાએ આકરી િીકા કરી હતી.
પંચ્ષીીય યોજનાના બિલે 
ત્ઝન િોકયમુનેટમાં કયા પાસા 
મહત્ના હશે?

અતયાર રુધી અમિમાં મૂકાતી 
પંચવરીીય યોજનાઓમાં કૃબર, ્ામીણ 
બવકાર, બરંચાઈ, ઉાસ, પડરવહન, 
રંદેિા વયવહાર, બવ્ાન, રામાબજક 
રેવાઓ, રામાનય રેવાઓ જેવા 
બવબવધ રકેિરન ેરમાવીને તનેા બવકાર 
માિે નાણાની ફાળવણી કરાતી હતી.  
રરકાર બનધાસડરત ્ે્ોના બવકાર 
માિે નાણાંની ફાળવણી કરતી હતી. 
પંચવરીીય યોજનાને િદિે અમિમાં 
મુકાનારા નવા બવઝન િોકયમેુનિમાં જ ેત ે
રાજયના વાબણજય, બિ્ણ, આરોગય, 
માનવબવકાર રચૂકાંક, ં તડરક રરુ્ા, 
રામાનય રુર્ા રબહતના બવબવધ 
મુ્ાઓને કેનર સથાને રખાિ ેઅને તનેા 
આધાર ેબનણસય િવેામાં આવિે. 

બેસણં - અ્સાન નંધ 
અરબ: ઈરફાનિાઈના બપતા 
સવ. અરિ હાી જહાંગીરમીયાં 
નવરંગમીયાંની બઝયારત રવારે 8, 
મોહંમદ અિીની મસસજદ, જમાિપરુ 
પગબથયા
ખિી: બજગનિેના બપતા રબરકિાિ 
કાનતીિાિ ખ્ીનંુ અવરાન થયુ ં
છે. રહે- 1404, પરુાણીનો ખાંચો, 
શયામરંગાની પોળ, રારંગપરુ
ચા્િા: ઘનશયામિાઈના માતા 
િાનતાિેન કાનતીિાિ ચાવિાનંુ 
અવરાન થયુ ંછે. રહે- 26, ્ ીધર 
રોરાયિી, કમિ કેિનેિર પાછળ, 
દાણીિીમિા
મક્ાણા: િગવાનદાર બચમનિાિ 
મકવાણાનુ ંઅવરાન થયુ ંછ.ે 
રહે- 15/િી, આયસનગર રોરાયિી, 
કાંકડરયા રોિ
કોષટી: વરંતિાઈના બપતા 
િળદવેિાઈ રમેુરાિાઈ કોષિીનંુ 
અવરાન થયુ ંછે. રહે- 3/68, સિમ 

કવાિટરસ, ઉતમનગર, મબણનગર
લેઉ્ા: પંડકતકુમાર હરસદિાઈ 
િઉેવાનુ ંઅવરાન થયુ ંછે. રહે- 28, 
િીમરાવ રોરાયિી બવિાગ-1, 
મહાવીર સકૂિની રામે, દાણીિીમિા
િ્:ે કોડકિાિને નિવરિાિ દવેનંુ 
અવરાન થયુ ંછે. રહે- એ/23, 
ખોડિયાર પાકક રોરાયિી, ગણેિ પાકક, 
ગોબવંદવાિી, ઈરનપુર
ાની: ડકરણના બપતા િાિચંર 
મણીિાિ ાનીનંુ અવરાન થયુ ંછે. 
રહે- ઘર નં-784, િાઉની પોળ, 
િિૈરે ચોક, રાયપરુ
ઠકર: િરિેના માતા રબવતાિને 
રમણિાિ ઠકરનુ ંઅવરાન થયંુ 
છે. રહે- 11, આિાપ એપાિટમનેિ, 
એિ.ી. કોનસર, મબણનગર
ગોહેલ: અિોકિાઈના બપતા 
રબવણિાઈ નથથુિાઈ ગોહેિનંુ 
અવરાન થયુ ંછે. રહે- 18, નય ૂઆદિસ 
રોરાયિી, પાઈિિ િેરી રોિ, કાંકડરયા 

શો-ૂમ અને ઓડફસોથી ધમધમતા સી.ી. રોડ પર પાડકંગની સમ્યા ખબૂ 
મોટી છે. ૂટપાથ પર પે એનડ પાકકના નામ ેમયુ્ન.એ રોકડી કરી લીધી હો્ાથી 

રાહદારીઓ માટે ચાલ્ાનો ર્તો ર્ો નથી અને ર્તા પર આડેધડ પાકક થતાં ્ાહનોએ ્ાહનચાલકો માટે 
મુશકેલી ઊભી કરી છે.     તસ્ીર ઃ પંકજ શુક્

પાડકંગ ેરસિો સાંકિો કયો

આઇઆઇટી ગાંધીનગર ્ ારા 
મેનટર કોનકલેવનંુ આયોજન

નવગુજરાત સમય > અમદા્ાદ -  િાળામાં અભયાર કરતાં િાળકો 
તમેની કારકીદીી ઘિતર િાિત ેવહેિી 
તકે બનણસય િઇ િકે ત ેહેતથુી િાળકોને 
મદદૂપ થવા માિે આઇઆઇિી 
ગાંધીનગર ્ારા મેનિર કોનકિેવનું 
આયોજન કરવામાં આવયું છે. આ 
કોનકિેવમાં બવબવધ ્ે્ની ાણીતી 
હસતીઓ ્ારા ધોરણ ૯ થી ૧૨ના 
બવ્ાથીીઓનું માગસદિસન કરવામાં 
આવિ.ે 

બવ્ાથીીઓને આ હસતીઓ રાથે 
વાતચીત કરવાની અને તેમના 

અનુિવોમાંથી િીખવાની તક મળિ.ે 
૨૩ જુિાઇ િબનવારે આઇઆિી 
ગાંધીનગર ખાતે આ મેનિર 
કોનકિેવ યોાિે. કેનિોનમેનિ અને 
રીઆરપીએફની કેસનરય બવ્ાિયના 
િગિગ ૨૦૦ િાળકોએ તેમાં 
રબજસ્ેિન કરાવયુ ંછે. 

િબનવારે રવારે ૯થી ૧ 
દરબમયાન યોાનારા આ કોનકિવેમાં 
ંતરરાષ્ીય ક્ાના ચેર પિેયર 
ધયાબન દવે, િવ ફોર રિેિેના ઓનર 
બવ્ા રાણા, તમેજ ગિિે ંગજે સિાિટ 
અપના કુિા્ િાગસવ રબહતના િોકો 
બવબવધ રિેનર િિે.ે 

ચાતમુાષસ દર્મયાન ભસકતને કમષ તરીકે ્ ્ીકારી અનય રાજયોમાંથી આ્ેલા ્ ા્કો ફલેટ ભાડે રાખીને આરાધના કરે છે

નવગુજરાત સમય  અમદા્ાદ -  જનૈ ચાતમુાસર ચાિી રહો છે તયારે 
કણાસિક, મહારાષ્, પબિમ િંગાળ 
વગેરથેી ચાતમુાસરની આરાધના કરવા 
માિે આરાધકો અમદાવાદ આવયા છે. ચાર 
મબહના દરબમયાન િસકતન ેજ કમસ તરીકે  
સવીકારનારા આરાધકો અમદાવાદમાં ફિિે 
િાિે રાખીન ેઆ આરાધના કરી રહાં છે. 
પજૂય યગુિરૂણરૂડરી (પંડિત મ.રા.)ની 
બન્ામાં િહેરનાં બવવનંબદકર જનૈ રંઘ, 

િગવાન નગરનો િેકરો, પાિિી ખાત ે
હાઇિેક યવુાનોથી માંિીન ે બિઝનેરમેન 
અન ેિોકિર પણ ચાર મબહના િધંુ કાયસ 
છોિીને ધમસની આરાધના કરી રહાં છે. 

ચાર મબહના બિઝનેર છોિીને ચાતમુાસર 
આરાધના કરવા માિે િંગિરૂથુી અમદાવાદ 
આવેિા ૩૦ વરીીય, બિઝનેરમેન બવનીત 
િંિારીએ જણાવયુ ંકે  વેપારમાં જ ેનફો થાય 
ત ેતમન ેઆ િવમાં ઉપયોગી થઇ િકે છે, 
પરતં ુધમસની કમાણી થાય છે, તનેાથી તો 
િવોિવ રધુર ેછે. વપેારથી તમને રામ્ી 
મળે છે, પરતં ુધમસ ્ારા રાચાં રખુની 
રાસપત થાય છે. 

મંુિઇમાં ૩૩ વરસ રધુી એમ.એર. 
રજસન તરીકેની રેસકિર કરનારા ૬૪ વરીીય 
િો.િેકચંદ મનિી વીરાએ જણાવયુ ંકે પજૂય 
િગવંતની બન્ામાં રહીને ચાતમુાસરની 
આરાધના કરી રહો છંુ અને તયારિાદ હંુ 

દી્ા િવેાનો છંુ. મને દી્ા િવેાની ઇચછા 
એિિા માિે થઇ છે કે સપધાસ તો રાંરાડરક 
ીવનમાં પણ છે અન ેરંયમીવનમાં પણ 
છે. રંરારમાં સપધાસ એકિીા રાથ ેછે, 
જયાર ેરંયમ ીવનમાં સવયંની રાથે છે. 
આ ઉપરાંત મહ્વની વાત એ છે કે છેલિા 

િ ેવરસથી આ રંરારની અરારતા પજૂય 
રાધુ િગવંતના વયાખયાન રાંિળીને 
બનણસય કયો હતો અને જ ેઆ વરે મજિૂત 
િનયો છે. 

ખાર કરીને અમદાવાદમાં િાિે ફિિે 
રાખીને રહેતાં ૫૩ વરીીય અિોકિાઇ િઠેે 

જણાવયુ ંકે હંુ કણાસિકથી આવંુ છંુ, પરતં ુમારે 
ચાતમુાસરની આરાધના કરવાની હોવાથી 
અહીં ફિિે િાિે રાખીને રહંુ છંુ. જનૈ ધમસનાં 
બનયમોનું પાિન પણ કરું છંુ અને જવલિે 
જ મોિાઇિનો ઉપયોગ કરું છંુ. તમેાં પણ 
બિઝનરેનાં કોિ તો રદંતર િંધ છે. ચાર 

મબહના આરાધના કરવાનો ફાયદો એ છે 
કે ંતડરક રરનનતા રાપત થાય છે અન ે
િેનિનથી દૂર રહેવાય છે. વપેારમાં તમને 
એક કરોિ ૂ બપયા મળે તનેો જ ેઆનંદ હોય 
તનેાં કરતાં પણ આ ધમસની કમાણી ્ારા 
જ ેઅરીમ આનંદ મળે છે, ત ેઅવણસનીય 
હોય છે. 

પૂજય યુગિૂરણરુડરી (પંડિત 
મ.રા.)એ જણાવયુ ં કે જનૈ રાધુઓનો 
આચાર છે કે, વરાસકાળમાં બવહાર 
થતો નથી તયાર ેએક સથળે ચાતમુાસબરક 
આરાધના કરવામાં આવ ે છે. ધમસનંુ 
માગસદિસન રાપત કરવા અનેક ્ાવકો 
પોતાનો કરોિો ૂ બપયાનો બિઝનેર છોિીને 
પણ આરાધના કરવા આવે છે. એ જ રીત ે
અમારી પાર ેજે યવુાવગસ આવે છે, ત ેપણ 
રમજ અન ેધીરજ રાથે આવે છે, તનેે 
ધમસનંુ ્ ાન રાપત થાય છે.

ચાિમુાયસની આરાધના માટે અમિા્ાિમાં આ્ાસ
# શહેરિાં જનૈાચારય 
રગુભૂ્ણસરૂીવરીની 
નન્ાિાં રવુાવગય પણ 
નબઝનેસ છોડીને આરાધના 
કર ેછે 

જનૈાચાયષ યગુભરૂણસરૂીવરી સાથ ે(ડાબથેી) ્્નીત ભંડારી, સંકેત, 
અશોકભાઇ શઠે અન ેડો.ટેકચંદ મનશી ્ ીરા

IIT-મંુબઇના ત્્ાથીીને પણ 
િી્ા લે્ાની ઇચ્ા

IIT-મુંબઇથી બી.ટેક. કરી ચૂકેલા 
અન ે૨૭ ્ રીીય જનેૈતર યુ્ાન 
સંકેત કે જમેન ેદી્ા લે્ ાની પણ 
ઇચછા છે, એમ કહી તેમણે ક્ુ ં
કે હંુ ધમષનાં ્ ે્  ેઆવયો છંુ અને 
ભૌ્તક ્ ાન લઇને આવયો છંુ પરંતુ 
સંસારમાં જ ેતમન ેભૌ્તક સુખ 
લાગે છે, ત ે્્કારોને કારણ ેલાગે 
છે. ધમષના માગે તમન ેઆસતમક 
સુખની રાસપત થઇ શકે છે. 

‘દનલતો નિનદુ સમાજના અનવભાજય ં ગ’ 
અમદાવાદઃ રમડિયાળા ખાતે 
ગૌર્ાનાં નામે અનુરૂબચત ાબતના 
િાંધવો રાથે ાહેરમાં થયેિા બહંરક 
દુવયસવહાર અને હુમિાના દુષકતૃયને 
બહનદુ આચાયસ રિાએ વખોિી છે. 
દોબરતોને રખત રાની માગણી રાથે 

બહનદ ુઆચાયસ રિાના કનવીનર સવામી 
પરમાતમાનંદ રરસવતીએ જણાવયુ ંછે કે,  
દબિત-અનરુબૂચત ાબતના િોકો પણ 
બહનદ ુરમાજના અબવિાજય આતમીય 
ંગ છે. તેથી રમાજમાં એકરરતા 
ાળવવી રૌની ફરજ છે.

બે મહિનાથી ફેકટરીઓમાં ચોરી 
કરી આતંક મચાવનારી ગંગ ઝબબે

નવગુજરાત સમય  અમદા્ાદ -   અમદાવાદ િાઈમ ્ાનચ ેકુખયાત 
ચોર ઈરફાન ઉફક િગિા રબહત તનેા 
અનય િ ેરાગડરતોન ેપકિી પા્ા છે. 
આ િોળકીએ છેલિા દોિ-િ ેમબહનામાં 
િહેરની આરપારના ીઆઈિીરી 
બવસતારની ફેકિરીઓમાંથી ચોરી કરી 
આતંક મચાવયો હતો. પોિીરનંુ કહેવંુ 
છે કે, ઈરફાન ઉફક િગિો કુખયાત ચોર 
છે અને અગાઉ અનકેવાર ચોરી અને 
મારામારીના ગુનામાં રંખયિંધ પોિીર 
સિેિનમાં પકિાઈ ચકુયો છે. આ ગંગે વધુ 
કેિિા ગુના આચયાસ છે? ત ેમુ્ે તપાર 
િૂ કરવામાં આવી છે. 

િાઈમ ્ાનચનાં પોિીર રિ 
ઈનસપકેિર રાજેિ રવેુરા અને એ.વાય 
િિોચની િીમે િાતમી આધાર ેઈરફાન 

ઉફક િગિો િાિિુાઈ િખે (ં.૩૨, રહે. 
ચંિોળા પોિીર ચોકીની રામે, ઈરનપરુ), 
અહેમદ કમિાહુરનૈ િખે (ં. ૩૧, રહે. 

ગણેિનગર, વિવા) તથા યારીન ઉફક 
બચલિર ઉફક બિલિા ીવાિાઈ કુરેિી 
(ં.૨૫, રહે. ગણેિનગર, વિવા)ને 
પકિી પા્ાં હતા. 

પોિીરનંુ કહેવું છે કે, આરોપી 
ઈરફાન અને અહેમદ ે્ણ વરસ પહેિા 
વિવાની બવનરમ હોિિની ગિીમાં 
આવેિી એક ફેકિરીમાંથી કોપર વાયરની 
ચોરી કરી હતી. ્ીો આરોપી યારીન 
મારામારીના ગુનામાં વોનિેિ હતો. આ 
ઉપરાંત આ ્ણેય િખરોએ કેરાિા, 
મોરયૈા, ચાંગોદર, વિવા અને પીપળજની 
ફેકિરીઓમાં રાબ્ દરબમયાન હાથફેરો 
કરી કયાંક ઓડફરમાંથી રોકિની તો 
કયાંક ડકંમતી રામાનની ચોરી કરી હોવાનંુ 
કિલૂયુ ંહતુ.ં આરોપીઓએ આ બરવાય 
અનય કોઈ ગુના આચયાસ છે કે કેમ? ત ેમુ્ ે
તપાર િૂ કરી છે.

આરોપીઓએ ચાંગોિર, 
્ટ્ા, મોરૈયા અન ેકેરાલા 
ીઆઈિીસીની અનેક 
ફેકટરીઓમાં ચોરીઓ 
કયાયની કબલૂાિ કરી

રઇશ મહિયાર અન ેભાહવન 
ગોપાિીને એવોરડ અપાશે

નવગુજરાત સમય  અમદા્ાદ -   ઇસનિયન નેિનિ બથયિેર, 
મંુિઇ અન ે આબદતય બિરિા રનેિર 
ઓફ પફોબમંગ આરરસ એનિ રીરચસ, 
મંુિઇ ્ારા એનાયત કરવામાં આવતા 
રાબહતય પરુસકારો માિે આ વખત ેરઇિ 
મબણયાર અને િાબવન ગોપાણીની 
પરંદગી થઇ છે. 

રઇિ મબણયારને ‘કિાપી એવોિટ’ 
અને િાબવન ગોપાણીને ‘િયદા 
પરુસકાર’ એનાયત કરવામાં આવિ.ે 
૬ ઓગસિે િારતીય બવ્ા િવન, 
ચોપાિી, મુિંઇ ખાત ેબવિેર કાયસિમનંુ 

આયોજન કરીન ેતમેન ેઆ પરુસકારો 
એનાયત કરવામાં આવિ.ે આ રરંગે 
યોાનારા મેઘધનુરી મુિાયરામાં 
ખિીિ ધનતજેવી, હરસ ્ મિટ, હેમને 
િાહ, રઇિ મબણયાર, િાવેિ િટ, 
િાબવન ગોપાણી તમેજ િાવિે િાહ 
જવેા કબવઓ િાગ િિે.ે મુકેિ ોિી 
કાયસિમનંુ રંચાિન કરિ.ે 

રઇશ મમણયાર ભામવન ગોપાણી

નરતા િોય તયાં જ 
્ાન-ગણુોની ્ ાપ્ત 
થાય : રા્રસંત
અમદાવાદઃ’ જયાં નરતા હોય છે 
તયાં જ ્ ાન અને ગુણોની રાસપત થાય 
છે; જિ વયસકત કદી પણ રમયગ્ાન 
પામી િકતો નથી, અહંકારનું 
બવરજસન કરવાની મંગિ બિયા એિિે 
“નમસકાર”, અહંકાર ગિરના પાણી 
માફક છે, જયાર ેનરતા એ ગંગાજિ 
જવેી છે’, એમ રાષ્રંત, જૈનાચાયસ 
પમરાગરરૂરીવરી મ.રા.એ 
િુિવારે પુષપદંત જૈન રંઘ ખાતે 
જણાવયું હતું. તમેણ ેકહું કે, િુ્ -
િાવપૂવસક કરેિો એક જ નમસકાર 
રવસ-કમોનો નાિ કરવામાં ર્મ 
હોય છે. 

રનવવાર ેકુમારપાળ 
ચરરર ઉપર વયાખયાન
અમદાવાદ: ૨૪ જુિાઇએ પૂજય 
યુગિૂરણરુડરી (પંડિત મ.રા.)નું 
વયાખયાન ‘કુમારપાળ ચડર્’ બવરય 
ઉપર બવવનંબદકર જનૈ રંઘ, િગવાન 
નગરનો િેકરો, પાિિી ખાતે રવારે 
૯.૦૦થી ૧૨.૦૦ દરબમયાન યોાિે. 

આજના કાયય્મ
નવનીતહિયાીની િવલેી, 
નારિપરુા: િીિી ઘિામાં બહંિોળાના 
દિસન રાંજે 6.00થી 6.45
વલલભસદન, આરમ રોર: કેરરી 
ઘિાના બહંિોળાના દિસન 5.30થી 6
જલારામ મંહદર, પાલરી: િાિ ઘિાના 
બહંિોળા રાંજે 7થી 10

રિપ્રકટ જજ તરીકે 74 
નસનવલ જોની નનમૂક
અમદાવાદઃ હાઇકોિે એક આદેિ 
મારફત ે૭૪ બરવીિ જોની ડિસસ્કિ 
જજ તરીકે બનમૂક કરી છે. જમેાં કેિિીક 
પોસિ એિહોક અને કેિિીક બનયબમત 
ધોરણે િરવામાં આવી છ.ે બનયબમત 
ધોરણે િરાયેિી પોસિમાં કુિ ૫૩ 
બરબનયર બરવીિ જોન ેડિસસ્કિ જજ 
તરીકે બનમવામાં આવયા છે. ૨૧ જોને 
એિહોક તરીકે ડિસસ્કિ જજ િનાવવામાં 
આવયા છે. મેડરિ અન ેબરબનયોડરિીના 
આધારે આ જોની બનમૂક કરાઇ 
હોવાનું જણાવવામાં આવયુ ંછે.

સોનશયલ રિફેનસમાં 
PB ઠાકરની બદલી
અમદાવાદઃ રાજય રરકાર ેગજુરાત 
કેિર (ગરે)ના 2006 િચેના અબધકારી 
પી.િી.ઠાકરને તેમની હાિની 
સિેિ ફાયર બરવેનિન રબવસબરરના 
િાયરકેિર પદથેી િદિવાનો હુકમ કયો 
છે. તમેની નવી બનમૂક રોબિયિ 
ડિફેનરના િાયરકેિર પદે કરવામાં 
આવી છે. અતયાર રધુી કે.િી.કાપડિયા 
પાર ેઆ જગયાનો વધારાનો હવાિો 
હતો. હવેથી તમેને રીિીવ કરીને આ 
પદની રંપણી પી.પી.ઠાકરન ેકરવામાં 
આવી છે.


