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આજનું રાશિફળ  -કંદર્પભાઈ શરિવેદી

મેષ (અ, લ, ઈ) | શયુભ રંગ: લાલ શયુભ અંક: ૧-૮
વાહન-જમીન-મકાનનાં પ્રશ્નોનનો ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાકીય 
સ્થિતિ મજબૂિ બની શકે છે. તિવસ આનંિમય રહે.

વૃષભ (બ, વ, ઉ) | શયુભ રંગ: સફેિ શયુભ અંક: ૨-૭
આરનોગયની સુખાકારી જળવાઇ રહે. ્થિાવર તમલકિનાં પ્રશ્નોનનો 
ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાભીડ િૂર થિાય.

શમથુન (ક, છ, ઘ) | શયુભ રંગ: લીંબુડીયનો શયુભ અંક: ૩.-૬
વારસાગિ તમલકિનાં પ્રશ્નોનનો ઉકેલ આવી શકે છે. ભાગયનોિયની 
િક મળી શકે છે. યાત્ા-પ્રવાસનું આયનોજન શકય.

કક્ક (ડ, હ) | શયુભ રંગ: િૂતિયનો શયુભ અંક: ૪
ભૌતિક સુખ-સુતવિામાં વિારનો થિઇ શકે છે. કાય્યક્ષેત્ષે નવા રનોકાણ થિઇ 
શકે છે. આતથિ્યક મુશકેલીઓ િૂર થિઇ શકે છે. 

શિહં (મ, ટ) | શયુભ રંગ: સનોનષેરી શયુભ અંક: ૫
રાજકીય ક્ષેત્ષે પિ-પ્રતિષ્ામાં વિારનો થિઇ શકે છે. આવકનાં સ્નોિમાં 
વિારનો થિઇ શકે છે. માનતસક તિંિા હળવી બની શકે.

કન્ા (પ, ્, ણ)  | શયુભ રંગ: લીલનો શયુભ અંક: ૮-૩
આતથિ્યક મુશકેલીઓ િૂર થિઇ શકે છે. લગનજીવન સુખમય બની રહે. 
કુટુંબીજનનો સાથિષે યાત્ા-પ્રવાસનું આયનોજન શકય.

તુલા (ર, િ) | શયુભ રંગ: સફેિ શયુભ અંક: ૭-૨
વષેપાર અથિથે થિયષેલનો પ્રવાસ લાભિાયી બની શકે છે. માનતસક તિંિા હળવી 
બની શકે છે. આરનોગય સુખમય બની રહે. 

વૃશશ્ચક (ન, ય) | શયુભ રંગ: લાલ શયુભ અંક: ૮-૧
કૌટુંતબક વાિાવરણ સુમષેળભયુ્ય બની રહે. આવકનાં સ્નોિમાં વિારનો 
થિઇ શકે છે. તિંિા હળવી બની શકે છે. 

ધન (ભ, િ, ફ, ઢ) | શયુભ રંગ: પીળનો શયુભ અંક: ૯-૧૨
સંિાન સંબંિી પ્રશ્નોનનો ઉકેલ આવી શકે છે. ્પિા્યતમક બાબિનોમાં 
સફળિા મળી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂિ બની શકે. 

મકર (ખ, જ) | શયુભ રંગ: વાિળી શયુભ અંક: ૧૦-૧૧
વારસાગિ તમલકિનાં પ્રશ્નોનનો ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ 
મજૂબિ બની શકે છે. આવકનાં સ્નોિમાં વિારનો થિઇ શકે.

કુંભ (ગ, સ, શ, ષ) | શયુભ રંગ: વાિળી શયુભ અંક: ૧૧-૧૦
કૌટુંતબક તવખવાિનોનનો અંિ આવી શકે છે. આતથિ્યક સ્થિતિમાં સુિારનો થિઇ 
શકે છે.  સંિાન સંબંિી પ્રશ્નો હલ થિઇ શકે છે. 

મીન (િ, િ, ઝ, થિ) | શયુભ રંગ: પીળનો શયુભ અંક: ૧૨-૯
વડીલનોનાં ્વા્્થય અંગષે તિંિા રહે. સામાતજક જવાબિારીમાં વિારનો થિઇ 
શકે છે. િમ્ય-અધયાતમ ક્ષેત્ષે રૂતિ વિિી જણાય.

ઈસ્ાવમક  ૨૬ રતબઉલઅવવલ
પારસી ૦૪
વવક્રમ સંવત ૨૦૭૧
શાવ્વાહન સંવત ૧૯૩૬
વરિસતી સંવત ૨૦૧૫
રાષ્ટ્ી્ વદનાંક ૨૮
્યુગાબદ ૫૧૧૬
જૈન સંવત ૨૫૪૧
ઈસ્ાવમક સંવત ૧૪૩૬
પારસી વર્ષ ૧૩૮૪

ગ્રહોની ચાલ
આજની ચંદ્રરાવશ: વૃતચિક  ््ન्ામાક્ષર: ન,ય ક.૭.૩૬થિી િન (ભ,િ,ફ,ઢ)
સૂ્્ષ: મકર નક્ષત્ર: જયષેષ્ા ્ોગ: ધ્ુવ કરણ: ગર
રાહુકા્: ૧૬-૩૦થિી ૧૮-૦૦ સુિી વદશાશૂ્: નૈઋતય

આજના તહેવારો ઃ પ્રદોર

આજનું રંચાંગ

શહેર સૂ્યોદ્ નવકારશી સૂ્ા્ષસત ચદં્રોદ્ ચદં્રાસત
અમિાવાિ ૦૭-૨૪ ૦૮-૧૨ ૧૮-૧૬ ૦૪-૫૩ ૧૬-૧૩
સુરિ ૦૭-૨૦ ૦૮-૦૮ ૧૮-૧૮ ૦૪-૪૮ ૧૬-૧૬
વડનોિરા ૦૭-૨૪ ૦૮-૧૨ ૧૮-૧૬ ૦૪-૪૯ ૧૬-૧૫
મુંબઈ ૦૭-૧૬ ૦૮-૦૪ ૧૮-૨૧ ૦૪-૪૩ ૧૬-૨૦         

શદવિનાં ચોઘડિ્ાં
૧. ઉદ્ષેગ, ૨. િલ ૩. લાભ ૪. અમૃિ ૫. 
કાળ ૬. શુભ ૭. રનોગ ૮. ઉદ્ષેગ

રાશરિનાં ચોઘડિ્ાં
૧. શુભ, ૨. અમૃિ ૩. િલ ૪. રનોગ ૫. 
કાળ ૬. લાભ ૭. ઉદ્ષેગ ૮. શુભ

વતવિ: પનોષ વિ - ૧૩  વરિસતી વતવિ:  ૧૮ જાનયુઆરી, રતવવાર

િૂ્્પ રાશિ: મકર
બારે્ માસની શયુભ તારીખો : જાનયુઆરી(૧૮, ૨૦, ૨૫) ફેબુ્આરી(૧, ૧૧, ૨૪), 
માિ્ય (૩, ૧૨, ૨૩), એતપ્રલ (૭, ૧૭, ૨૪), મષે(૯, ૧૧, ૨૧), જૂન(૫, ૧૮, ૨૦), 
જુલાઇ(૨, ૧૮, ૨૪), ઓગ્ટ(૩, ૧૫, ૨૨), સપટમેબર(૭, ૧૬, ૨૯), ઓકટનોબર(૨, 
૧૭, ૩૦), નવષેમબર(૬, ૧૬, ૨૨), ડડસષેમબર(૯, ૧૮, ૩૧)
પયુણ્બળ વધારવા આમ કરો : ગાયત્ી માિાજીની ઉપાસના શુભ ફળિાયી.

આરનો જનમશદન - આરનું ભશવષ્
િા.૧૮ જાનયુઆરીના ંરનોજ જનમષેલા જાિકનો માટે આગામી વષ્ય 
િરતમયાન ભાગયનોિયની િક મળી શકે છે. સામાતજક જવાબિારીમાં 
વિારનો થિઇ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂિ બની શકે છે. 
માનતસક તિંિા હળવી બની શકે છે. 
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ઇશતહાિમાં આજનો શદવિ...
શવરપરન
બષે કરનોડ ડનોલરથિી વિુનંુ િંિન, ૨૦૦ હાથિી મારીનષે 
િષેમના ૨૬ લાખ ડનોલરના િાંિનનો િાણિનોર િથિા 
૧૮૪ લનોકનોના હતયારા િાતમલનાડુના જંગલનનો ડકંગ 
તવરપપનનનો જનમ ૧૯૫૨માં આજના તિવસષે કણા્યટકમાં 
થિયનો હિનો. વષ્ય ૨૦૦૪માં િષે ્ાર મરાયનો હિનો.

મોશનકા બદેી
ડનોન અબુ સાલષેમ સાથિષેના સુવાળા સંબંિ માટે 
બિનામ થિયષેલી બનોલીવૂડની આ સંુિરીનનો જનમ વષ્ય 
૧૯૭૫માં આજના તિવસષે થિયનો હિનો. ૨૦૦૨માં સાલષેમ 
સાથિષે તલ્બનમાં પકડાયા બાિ મનોતનકાનંુ ભારિમાં 
પ્રતયાપ્યણ કરાયું હિંુ. 

શમશનષા લાંબા
બનોલીવૂડની આ સંુિરીનનો જનમ વષ્ય ૧૯૮૫માં આજના 
તિવસષે તિલહીમાં થિયનો હિનો. ઇંસગલશ ઓનસ્યના 
અભયાસ િરતમયાન મનોડેતલંગ શરૂ કરનાર તમતનષાનષે 
મનોટી બ્ાન્ડસ માટે િમકવાની િક મળી હિી. ડફલમ 
‘યહાં’માં ભતૂમકાથિી બનોલીવૂડમાં એનટ્ી લીિી હિી.

અંજના માતા મશંદર, થલતેજ
તસવીર ઃ સંજય રાવલ, સષેટેલાઈટ.
તમારા આરાધ્ દેવની તસવીર માત્ર 
તમારા જ કેમેરાિી પાડીને મોક્ો. 
ngs.pressnote@gmail.com

દેવ દિ્પન

બેિણું - અવિાન નોંધ
રટેલ: બાબુભાઈ અન ેબકુલચંદ્રના માતશુ્રી 
સ્વ. મનેાબેન નરોત્તમદાસ પટેલનું બેસણું 
સ્વાર ે૯થરી ૧૨, ડરી-૧, ્વદેાંત શ્રીજી ફલેટ, 
સરીમસ હોસસપટલથરી આગળ, સાયનસ સસટરી, 
સોલા.
સ્વ. ઉપનેદ્રભાઈ એ. પટેલના માતશુ્રી સ્વ. 
અંબાબેન પટેલનું બેસણું સ્વાર ે૮.૩૦થરી 
૧૦.૩૦, સરી-૮, સન સટાર કોમ્પલેક્ષ, 
ગલુાબ ટા્વર રોડ, ઘાટલોડડયા.
સ્વ. સુરનેદ્રભાઈ રા્વજીભાઈ પટેલનું બેસણું 
સ્વાર ે૮.૩૦થરી ૧૦.૩૦, શ્રી પંચાલ સમલન 
મંસદર હોલ, શાહરીબાગ અંડરસરિજ પાસે.
સરિતશેના સપતા સ્વ. મરકંદભાઈ નારણભાઈ 
પટેલનું બેસણું સ્વાર ે૮.૩૦થરી ૧૧.૩૦, 
મારૂસત હોલ, પગલામંસદરનરી પાછળ, 
કાંકડરયા.
િોની: સ્વ. સૂયાયાબેન નરહડર મહાજન 
(સોનરી)નું બેસણું સ્વાર ે૮.૩૦થરી ૧૦.૩૦, 
ભા્વસારનરી ્વાડરી, હલરીમનરી ખડકરી, 
શાહપરુ.
િાહ: ગોપાલભાઈના માતશુ્રી સ્વ. 
શારદાબેન કેશ્વલાલ શાહનું બેસણું સ્વાર ે

૯થરી ૧૧.૩૦, ૫૪-ગાયત્રીનગર કો. ઓ. 
સોસાયટરી, તળા્વ પાસે, ચાંદલોડરીયા.
કમલેશ તથા રાકેશના સપતા સ્વ. રસસકલાલ 
પોપટલાલ શાહ(બારજેા્વાળા)નું બેસણું 
સ્વાર ે૯થરી ૧૧, સાડત્રીસરી સમાજનરી ્વાડરી, 
રુંગસાગર રોડ, ચંદ્રનગર.
સ્વ. સબરને પ્રસ્વણકુમાર શાહનું બેસણું 
સ્વાર ે૯થરી ૧૧, શ્રી સરય ુહસુ ઝાલા્વાડ 
સાંસકકૃસતક ભ્વન, ચંદ્રનગર BRTS બસ 
સટેનડ પાસે, પાલડરી
િરુતી: સ્વ. કૈલાશબેન રાજનેદ્રકુમાર 
સુરતરીનું બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૧, ૮- આનંદ 
ફલેટસ, અશોકનગર બસ સટેનડ પાસે, ન્વા 
સ્વકાસ ગૃહ રોડ, પાલડરી.
ગોહેલ: સ્વ. હરીરૂબેન ફૂલાભાઈ ગોહેલનું 
બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૨, ૭૪/૮૦૦, સશ્વમ 
એપાટ્ટમનેટ, ન્વા ્વાડજ.
ચૌધરી: સ્વ.શાનતાબેન બળદ્ેવભાઈ 
ચૌધરરીનું બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૨, બરી-૧૨, 
તજેનેદ્રપાક્ક સોસાયટરી, સનરાંત ચાર રસતા, 
્વસત્ાલ.
અસ્વનાશના સપતા સ્વ. સ્વનોદભાઈ 

ઉગ્રનાથ ચૌધરરીનું બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૨, 
૬૬-ભર્વાડ્વાસ દશામાના મંસદરનરી પાસે, 
નાંદજે, બારજેડરી.
કાલમા: સ્વ. રાજી્વ નારાયણલાલ 
કાલમાનુ ંબેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૨, ૭૨-
સનહારરીકા બંગલોઝ, સહંમતલાલ પાક્ક પાસે, 
આંબા્વાડરી.
આચા ્્પ: પ્રદૂ્મનભાઈના ધમયાપતનરી અન ે
સુરશેભાઈ તથા યોગશેભાઈના માતશુ્રી સ્વ. 
શુભદ્રાબેન આચાયયાનું બેસણું સ્વાર ે૮થરી 
૧૧, ૮૫-ગલેેક્ષરી બંગલોઝ, કા્ેવરરી બંગલોઝ 
સામ,ે હડરદશયાન ચાર રસતા, ન્વા નરોડા.
બોરકર: ગણશેચંદ્રના માતશુ્રી અને 
પરાગના દાદરીમા સ્વ. સુશરીલાબેન આર. 
બોરકરનું બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૧, ૧૩-
અંસબકા સોસાયટરી, ્વટ્વા ગામ.
િઠે: રાજભુાઈના માતશુ્રી સ્વ. મંજલૂાબેન 
માણકેલાલ શેઠનું બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૧, 
શંકરદા હોલ, કે.કે.નગર રોડ, ઘાટલોડડયા.
જોષી: સ્વ. પ્રભાબેન ્વસંતરાય જોષરીનુ ં
બેસણું સ્વાર ે૯થરી ૧૧, ૧૫-ચા્વલા 
સોસાયટરી, ્વસંત બંગલો માટલા્વાળાના 
ખાંચામાં, મણરીનગર(પ્ૂવયા).

ક્ોિવિ્ડ-359
 સૂ ય્ય ના રા ય  ણ   િ  

 ટ    ગ મ      ગ ર મ 

 ક ે િા ર ના  થિ   ર સ મ 

 સ  મ   મ ન સૂ બનો   રનો
   ન શનો   ગ બનો   સૈ  
 મ   ગ મ ન   અ તન દ્રા
 ક પ ટી     ઘ રા ક  
 બ  ગી    કા ન   જ   લા

 રનો    બ પનો ર   ક પા ળ

ક્ોિવિ્ડ-360

આિી ચાવી
૧)  અમિાવાિમાં યનોજાિનો શા્ત્ીય 

સંગીિનનો જલસનો (૩)
૩) િંપિીનું લગનજીવન(૫)
૭) તશક્ક, મહિેાજી(૩)
૮) કાયમ, તનતય(૨)
૯) ગૃહ્થિની ્ત્ી, ઘર િતણયાણી (૩)
૧૧) કીતિ્ય, ખયાતિ (૩)
૧૪) મક્ા, મતિનાની યાત્ા(૨)
૧૫) િષેશની માયાવી નગરી(૩)
૧૬) રસવાળંુ, ફળદુ્રપ(૩)
૧૮) કપાળ, ભાલ(૩)
૧૯) કાપડ કાિરવાનું ઓજાર(૩)
૨૦) કમળ, સરનોજ(૩)
૨૨) ભાળ, સમાિાર, પત્નો(૩)
૨૩) વજન, ભાર(૨)
૨૪) સાંજનું જમણ(અં)(૩)
૨૬) ગણપતિનું એક નામ(૪)
૨૭) .....ભગાડે રનોગ(૨)
૨૮) ફતળયું, શષેરી(૩)
ઊભી ચાવી
૧) સભાખંડ, સભામાં મળેલનો 

સમુિાય(૪)
૨) વળિર, કમાઈ(૩)

૩) નામ-્ામ વગષેરષે, એડે્સ(૪)
૫) નાિ જમાડવી િષે (૨)
૬) ભષેટ, બતક્સ(૪)
૧૦) વિન છનોડવુું િષે(૪)
૧૨) પુષકળ, અતિશય, ખૂબ(૪)
૧૩) ઈલાજ તવનાનું, લાિાર(૪)
૧૭) ઉપાય, ઈલાજ, ટ્ીટમષેનટ(૪)
૧૯) કાપડ વષેિનાર(૪)
૨૦) પનોિાની જાિ, શરીર(૨)
૨૧) પનોિાનું માણસ, સગંુ (૩)
૨૩) તિવાળીએ અપાિું અતિક 

મહેનિાણ(ંઅં) (૩)
૨૫) પવ્યિ, પહાડ, ડંુગર(૨)
૨૬) નાણ ંરાખવાનું ્ામ(૨)

 1   2     3   4 5 6  

       7            8  

 9 10     11 12 13    

 14       15        

   16  17     18      

  19        20       21

      22         23  

 24 25       26      

 27     28           

આજના કા્્પક્મ
વર ષ્ીદાનનો વરઘોડો: મમુકુ્ષ ુધુ્્વકુમાર 
સંઘ્વરીનો ્વષરીષીદાનનો ્વરઘોડો શંખેશ્વર 
પાશ્વયાનાથ દરેાસર સટેડડયમ પાંચ રસતાથરી 
સ્વાર ે૮.૩૦ ્વાગયાથરી સનકળશે.

પ્રવચન: સ્વામરી શ્રીસ્વસદતાતમાનંદજીનું 
ભાગ્વત મહાપરુાણ અંતગયાત સતસુત પર 
પ્ર્વચન અધયાતમ સ્વદ્ામંસદર, થલતજે ખાતે 
સ્વાર ે૯.૩૦થરી ૧૧ કલાક સુધરી.

હલદ્ કંકુનો કાર્યક્રમ: સમૃસધિ મસહલા 
મંડળ અન ેડરધમ યથુ સક્કલના સંયકુત 
ઉપક્રમ ેહલદરી કંકુનો કાયયાક્રમ ્વણરીકર હોલ, 
ભદ્ર લાલદર્વાજા ખાત ેબપોર ે૩ કલાકે.

પરરસંવાદ: આયજુયોસતષમનો પડરસં્વાદ 
અન ેસનસગયા આયજુયોસતષમ સ્વભાગનો 
ઉદ્ ઘાટન કાયયાક્રમ સટાફ ટે્સનંગ કોલેજ 
ઓડડટોડરયમ, ચ-૫ સક્કલ, ચ-રોડ, 
ગાંધરીનગર ખાત ેસ્વાર ે૯ કલાકે.

આજ ેકલિકંુ્ તીર્થમાં 5 
આચાય્થ પદ પ્રદાન રશે
અમદાવાદ: ગચછાસધપસત જયઘોષ-
સૂરરીશ્વરજી મ.સા.નરી સનશ્ામાં રસ્વ્વારે 
કસલકુંડ તરીથયા ખાતે એક સાથે, એક જ 
સદ્વસે પાંચ-પાંચ આચાયયા પદ પ્રદાન 
થશે. આ સનસમત્ત ેતા.૧૪મરી જાનયઆુરરીથરી 
પાંચ સદ્વસરીય મહોતસ્વનો પ્રારુંભ થયો 
હતો. પંનયાસ અક્ષયબોસધસ્વજયજી મ.સા, 
પનંયાસ મહાબોસધસ્વજયજી મ.સા., 
પંનયાસ મઘેદશયાનસ્વજયજી મ.સા., પંનયાસ 
સજનસુંદરસ્વજયજી મ.સા., પંનયાસ 
હંસકરીસતયાસ્વજયજી મ.સા.નો સમા્વશે થાય 
છે. જયાર ેઆ જ સદ્વસે, સુરતમાં પંનયાસ 
મલયકરીસતયાસ્વજયજી મ.સા.ને આચાયયા પદ 
પ્રદાન થશે.

િાર િમાચાર

સૌરાષ્ટ્ર િેઉવા પટડેિ સમાજનંુ આજ ેભવય મહાસંમિેન
અમદાવાદ: હરદાસ બાપ ુપટેલ ્વાડરી-બાપનુગર દ્ારા રસ્વ્વાર ેબપોર ે૩ કલાકથરી સૌરાષ્ટ્ 
લેઉ્વા પટેલ સમાજના આજી્વન સભયોનું ભવય મહાસંમલેન યોજાશે. સનકોલ વુંદા્વન 
પાટરીષી ્પલોટ ખાત ેયોજાનારા સંમલેનમાં સભયપદ નોંધણરી, સનહેસમલન સમારોહ અન ેરાતે્ 
૮ કલાકે સાંસકકૃસતક કાયયાક્રમ અન ેડાયરો યોજાશે. અમદા્વાદના સ્વસ્વધ સ્વસતારમાં ચાલતા 
સૌરાષ્ટ્ લેઉ્વા પટેલ સમાજના ૧૯ જટેલા ઘટક સમાજના સભયો પણ સંમલેનમાં જોડાશે.

આજ ેપંચાિ સમાજનંુ જીવનસારી પસંદગી સંમિેન
અમદાવાદ: સ્પતપદરી એજયકેુશન એનડ ચરેરીટેબલ ટ્સટ દ્ારા સમસત પંચાલ સમાજના 
લગનોતસુક અપડરણરીત, યુ્વક-યુ્વતરી, સ્વધુર-સ્વધ્વા, તથા છૂટાછેડા્વાળા માટે 
જી્વનસાથરી પસંદગરી સંમલેન રસ્વ્વાર ેબપોર ે૨ કલાકે બરી.કે.હોલ, સપ્રતમનગરના 
અખાડા, એસલસસરિજ ખાત ેયોજાશે.

શાહપરુની  મનોઢવાડાની પનોળમાં બહુિરાજીમાિાના પ્રાગટ્યતિન તનતમત્ષે િનોવીસ 
કલાક અખંડ િનૂનનો કાય્યક્રમ યનોજાયનો હિનો. જષેમાં શહેરના આનંિના ગરબાના મનોટા 
મંડળનો હાજર રહાં હિાં િષેમજ ભંડારનો પણ રાખવામાં આવયનો. જષેમાં મનોટી સંખયામાં 
ભકિનોએ ભંડારાનનો પ્રસાિ લીિનો હિનો.

આજ ેદરજી સમાજનો પરરચય મળેાવ્ો-સનમાન સમારોહ
અમદાવાદ: સમસત દરજી સમાજ ચેરરીટેબલ ટ્સટ દ્ારા રસ્વ્વારે સ્વારે ૯ કલાકે 
૨૭મો ય્ુવક-ય્ુવસત પડરચય મળેા્વડો, શૈક્ષસણક ઈનામ સ્વતરણ કાયયાક્રમ અન ેસ્વસશષ્ટ 
મહાનભુા્વોનો સનમાન સમારોહ યોજાશે. આ કાયયાક્રમ બળ્ંવતરાય ઠાકોર કોમયસુનટરી 
હોલ, પુષ્પકુંજ-કાંકડરયા ખાતે યોજાશે તેમ સમાજના મરીડડયા કસન્વનર શંકરભાઈ 
સોલંકરીએ જણાવયુ ંહતું.

રબારી સમાજનો આજ ેઆઠમો સમહુ િગનોતસવ
અમદાવાદ: રબારરી સમાજ સે્વા ટ્સટ દ્ારા રસ્વ્વાર ે૧૦ કલાકે રોઝ્વડુ ડરસોટ્ટ, સનરમા 
યસુન્વસસયાટરી સામ,ે એસજી હાઈ્ેવ ખાત ેરબારરી સમાજનો આઠમો સમહુ લગનોતસ્વ 
યોજાશે. જમેાં ૧૬ ન્વયગુલ પ્રભતુામાં પગલા પાડશે. આ પ્રસંગ ેરાજયના મંત્રી શંકરભાઈ 
ચૌધરરી, રજનરીભાઈ પટેલ, અમદા્વાદના મયેર સમનાક્ષરીબેન પટેલ હાજર રહેશે.

નવ્ પઢે્ માટે અમદાવાદનો રુવાન 
વવશ્વભરમાં ‘નવકાર કથા’ કરશે

ડો. પ્રણવ દવે > અમિાવાિ--   અમદા્વાદના ૨૭ ્વષરીષીય જનૈ 
ય્ુવાન, સનકંુજભાઇ પંડડતજી સ્વશ્વભરમાં 
જનૈ ધમયાના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ‘ન્વકાર 

કથા’ કરશે. ખાસ 
કરરીને સ્વદેશમાં 
્વસતા જૈન 
પડર્વારોનરી ન્વરી 
પઢેરી, ગરુ્ંુવદન, પજૂા 
કરતાં શરીખે ત્ેવા શુભ 

હેતથુરી પજૂય ભગ્ંવતોના માગયાદશયાન હેઠળ 
ત્ણ સદ્વસરીય ‘ન્વકાર કથા’નું આયોજન 
કર્વામાં આવયુ ંછે. સૌપ્રથમ ‘ન્વકાર કથા’ 
્વસંતપંચમરી, તા.૨૪ જાનયઆુરરીએ કેનયાના 
મોમબાસા ખાત ેયોજાશે. આ સ્વદ્ાન ય્ુવાને 
અતયાર સુધરીમાં જયોસતષશાસત્ ઉપર ૧૨ 
જટેલા ગં્રથો લખયા છે.  

સનકંુજભાઇ પંડડતજીએ જણાવયું કે મેં 
તપો્વન-અસમયાપરુ ખાત ેપજૂય પંનયાસ 
ચંદ્રશેખરસ્વજયજી મ.સા.નરી સનશ્ામાં પાંચ 
્વષયા સુધરી ન્વકાર મંત્નો અભયાસ કયયો 
હતો અન ે તયારથરી જ નક્રી કયુયા હતું કે 
ધમયા રક્ષા, સંસકકૃસત રક્ષા સસહતનું કાયયા મારે 
કર્વુ ંછે અન ેસદાચારરી જી્વન જી્વનનો 
સંકલપ કયયો. તયારબાદનાં જી્વનકાળમાં  

અતયાર સુધરી ૧૮૦ જટેલા સાધ-ુસાધ્વરીજી 
ભગ્વંતોને સંસકકૃત-પ્રાકકૃત સસહત જૈન 
ધમયાના ગં્રથોનો અભયાસ કરાવયો છે. આજે 
ન્વરી પઢેરી યોગય ગરુ્ંુવદન કરતાં પણ ભલૂરી 
રહરી છે અન ેદરેાસરમાં જઇન ેપજૂા કરતાં 
પણ ભલૂરી રહરી છે માટે હ્ેવ કંઇક સ્વશેષ 
કર્વુ ંપડશે.

તમેણ ેકહું કે ત્ણ સદ્વસનરી ‘ન્વકાર 
કથા’ એ્વુ ંનામ આ્પયુ ંછે. કેમકે ‘કથા’ શબદ 
આજ ેપ્રચસલત છે. તમેણ ે‘ન્વકાર કથા’ 
અંગ ેજણાવયુ ંકે આ ત્ણ સદ્વસનરી ‘ન્વકાર 
કથા’ મખુયત્વ ેઆધયાસતમક ઉનનસત માટેનો 
એક સ્વસશષ્ટ પ્રયોગ બનરી રહેશે અન ેતમેાં 
પણ ન્વરી પઢેરી કે જ ેજનૈ ધમયાનાં જ્ાનથરી 
સ્વમખુ થઇ રહરી છે, તઓેન ેધમયાનું મહત્વ 
સમજા્વ્વાનરી સાથે જ ન્વકાર મતં્નરી 
સ્વશેષતાઓ પણ સમજા્વ્વામાં આ્વશે.

શવદિેમાં નવકાર કથા ્ ોજાિે
તનકંુજભાઇ પંડડિજીએ જણાવયુ ંકે હંુ 
િા.૨૦મી જાનયઆુરીથિી આતરિકાનાં 
િષેશનોમાં જઇ રહનો છંુ અનષે તયાં રહેલા જૈન 
સમાજનષે પજૂય ભગવંિનોની પ્રષેરણાથિી જૈન 
િમ્ય અંગષેની માતહિી અનષે નવી પષેઢી યનોગય 
રીિષે ગુરવંુિન કરિાં શીખષે, જૈન પરપંરા 
અનષે િષેનષે લગિાં શા્ત્નોથિી પડરતિિ થિાય 
અનષે િષે મુજબનું આિરણ કરષે િષે માટેનનો 
મુખય હેિુ રહેશષે.

કૌિલ રંચાલ હત્ા કેિમાં 
લાઇડિટેકિન ટેસટની અરજી
નવગયુજરાત સમ્ > અમિાવાિ--   રાણરીપ સ્વસતારમાં રહેતા ્વપેારરી 
કૌશલ પંચાલનરી રાજસથાનમાં થયેલરી 
હતયામાં ક્રાઇમ રિાનચને હજુ સુધરી કોઇ 
સજજડ પુરા્વા મળયા નથરી. તયારે ક્રાઇમ 
રિાનચ ેઆ જ પ્રકરણમાં ત્ણ આરોપરીઓના 
લાઇડડટેકશન ટેસટ માટેનરી અરજી ગ્રામય 
કોટ્ટમાં કરરી છે. જેમાં આરોપરીઓએ પણ 
સનદયોષ હો્વાનું જણા્વરી લેસખતમાં ટેસટ 
માટેનરી સંમસત દશાયા્વતરી પુરશરીસ આપરી 
છે. જેના કારણે આગામરી સદ્વસોમાં આ 
પ્રકરણમાં લાઇડડટેકશન ટેસટ કર્વામાં 
આ્વ ેત્ેવરી શકયતા છે. નોંધનરીય છે કે, માચયા 
૨૦૧૩માં કૌશલ પંચાલનું રાજસથાનમાં 
મૃતય ુથયું હતું અન ેતયાં પોલરીસે જાણ્વાજોગ 
એનટ્રી કરરી હતરી. તયારબાદ આ મામલે 
પડર્વારજનોએ સમત્ો સામ ેઆક્ષપે કરતા 
રાણરીપ પોલરીસે ૧ જાનયઆુરરી ૨૦૧૪ના રોજ 
હતયા સસહતનરી કલમ હેઠળ ગનુો નોંધયો 
હતો અન ેતપાસ ક્રાઇમ રિાનચન ેસોંપરી હતરી. 

રાણરીપ પોલરીસ મથકમાં કૌશલનરી 

પતનરી સંગરીતાએ ભાસ્વન બાબુભાઇ પટેલ, 
જીતલ પ્રકાશચંદ્ર કસંારા અને કેશ્વનાથ 
કાનાનાથ જોગરી સામ ેકેફરી સપણું સપ્વડા્વરી 
હતયા કયાયાનરી ફડરયાદ કરરી છે. તયારબાદ 
પોલરીસ આરોપરીઓને છા્વરતરી હો્વાના 
આક્ષપેો બાદ પોલરીસ તપાસ ક્રાઇમ રિાનચને 
સોંપ્વામાં આ્વરી હતરી. જમેાં ક્રાઇમ રિાનચ ે
આરોપરીઓના લાઇડડટેકશન ટેસટ માટે 
અરજી કરરી હતરી. જેમાં તમામ હકરીકતો 
બહાર લા્વ્વા માટે આરોપરીઓનો આ ટેસટ 
કર્વો જરૂરરી હો્વાનરી રજઆૂત કરરી હતરી. 

ક્રાઇમ રિાનચનરી અરજી બાદ આરોપરીઓને 
કોટટે નોડટસ પાઠ્વતા તમેણ ેએડ્વોકેટ ડકરણ 
પટેલ મારફત ેએ્વો જ્વાબ રજ ૂકયયો હતો 
કે, કૌશલના મૃતય ુઅંગ ેઉદપેરુમાં જાણ્વા 
જોગ ફડરયાદ થઇ છે તે તપાસમાં અમે 
તયાં સહકાર આ્પયો છે, આ મામલે અગાઉ 
રાણરીપ પોલરીસ મથકમાં અરજી થતા અમે 
તમામ ્વખત હાજર રહાં હતાં અન ેજ્વાબ 
પણ લખાવયો છે, સંગરીતાબહેન ેસરીઆઇડરી 
ક્રાઇમમાં અરજી કરતા ભાસ્વન, જીતલે પણ 
તયાં સન્ેવદન આ્પયા હતા, પછરી આ કેસનરી 

તપાસ ક્રાઇમ રિાનચન ેસોંપતા તમેન ેપણ 
તપાસમાં સહકાર આ્પયો છે. આ મામલે 
અગાઉ ક્રાઇમ રિાનચ ેભાસ્વન અન ેજીતલનો 
સસકે્રટ ડડટેસકટ્વ ટેસટ લરીધો હતો તમેાં પણ 
સ્વેચછા પૂ્વયાક સંમસત આપરી હતરી. હાલ 
મગજના રોગના સનષ્ણાતો દ્ારા ભાસ્વનનરી 
સાર્વાર ચાલરી રહરી છે તથેરી તમેનું મડેડકલ 
ગ્રાઉનડ ધયાન ેલઇ તમામના લાઇડડટેકશન 
ટેસટ લે્વામાં આ્વ ેતો અમન ે્વાંધો નથરી. 
અમ ેઆ ટેસટ આપ્વા તયૈાર છરીએ. 

કનોટ્ટમાં આરનોપીઓએ ટે્ટ માટે લષેતખિમાં સંમતિ િશા્યવી 

તરાિમાં તમામ રીતે મદદરૂર 
થવા તૈ્ાર છીએ

પહેલાંથિી જ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં 
િપાસમાં સહકાર આપયનો છે. આ 
કેસમાં અમષે તનિદોષ છીએ િષેથિી 

પનોલીસ િપાસમાં િમામ રીિષે સહયનોગ 
અનષે સહકાર આપવા િયૈાર છીએ. આ 
કેસમાં કવનોતશંગ તપડટશન પષેઇસનડિંગ 
છે તયારષે ફડરયાિ પક્ષે િપાસ બિલી 
સીબીઆઇનષે આપવા અરજી કરી છે. જષેના 
પર ૨૨મીના રનોજ સુનાવણી હાથિ િરાશષે. 
કકરણ પટે્, આરોપીઓના એડવોકેટ

ડ્રગસ પ્રકરણમાં વધુ એકન્ ધરપકડ
નવગયુજરાત સમ્ > અમિાવાિ--  અમદા્વાદમાં ‘રે્વ’ પાટરીષી માટે 
લ્વાયેલા આઈસ, મેથ કે MAM તરરીકે 
ઓળખાતા મેટાએમફટેેમાઈન નામના 
સસનથેટરીક ડ્રગસનો મોટો જથથો પકડરી 
પાડ્વામાં ગુજરાત પોલરીસે પ્રથમ ્વખત 
સફળતા મળે્વરી હતરી. તયાર ેઆ જ પ્રકરણમાં 
સરીઆઇડરી ક્રાઇમે કોસંબાના અસમત 
પરમારનરી ધરપકડ કરરી ત્ણ સદ્વસના 
ડરમાનડ મળેવયા છે. બરીજી તરફ ૫૨૦ ગ્રામ 
મેટાએમફટેેમાઈન લા્વ્વાના પ્રકરણમાં 
જગદરીશ નામના વયસકતનું નામ ખુલતા 
પોલરીસે તનેરી પણ શોધખોળ હાથ ધરરી છે. 

ગજુરાત સરી.આઈ.ડરી. ક્રાઈમના NDPS 
સેલ દ્ારા ૩૦ ડડસેમબર ૨૦૧૪ના રોજ 
૧૫ લાખનરી ડકંમતનો ૫૨૦ ગ્રામ ડ્રગસનો 
જથથો પકડરી પાડ્વામાં આવયો હતો. જમેાં 
પોલરીસે અસમત બારોટ અન ેનરશે પટેલનરી 
ધરપકડ કરરી ડરમાનડ મળેવયા હતા. તપાસમાં 
એ્ંુવ ખૂલયુ ંહતું કે, આ પ્રકરણમાં કોસંબાનો 
અસમતસસંહ ઉદસેસંગ પરમાર પણ સામલે 
છે. જેથરી સરીઆઇડરીએ શસન્વારે અસમત 
પરમારનરી ધરપકડ કરરી હતરી. તયારબાદ 
આરોપરીન ેકોટ્ટમાં રજ ૂકર્વામાં આવયો હતો. 
જયા ં પોલરીસે ડરમાનડ અરજીનરી રજૂઆત 
કરતા જણાવયુ ં હતું કે, આરોપરીઓ કોનરી 
પાસેથરી આટલા પ્રમાણમાં ડ્રગસ લાવયા? 

તઓે કોન ેઆપ્વાના હતા?, છેલલા કેટલા 
સમયથરી આ પ્રકારનું કામ કરતા હતા?, આ 
ષડયંત્માં કોણ કોણ સામલે છે?,  જગદરીશ 
નામના વયસકતનું નામ ખૂલયુ ંછે ત ેકોણ છે 
અન ેકયાં રહે છે? સસહતના સ્વસ્વધ મદુ્ાનરી 
તપાસ માટે ૧૪ સદ્વસના ડરમાનડનરી જરૂર 
છે. તયારબાદ એડડશનલ ચરીફ મટે્ોપોસલટન 
મસેજસટે્ટ એમ.એચ.પટેલે આરોપરીના ૨૦મરી 
સુધરીના ડરમાનડ ગ્રાહ રાખયા છે.  બરીજી તરફ 
આરોપરીએ પોલરીસ કસટડરી દરસમયાન જે 
સન્ેવદન આ્પયું હતું ત ેપરત ખેંચ્વા અરજી 
કરરી હતરી. જમેાં પોલરીસે દબાણ પ્ૂવયાક સન્ેવદન 
લરીધું હો્વાનરી મૌસખક રજઆૂત પણ કર્વામાં 
આ્વરી હતરી. 

આરનોપી ત્ણ તિવસના ડરમાનડ પર, વિુ એકનંુ નામ ખૂલયું
હવે IIT ગાંધ્નગરમાં જાપાન્ઝ 
વવદ્ાથ ષ્ીઓ પણ અભરાસ કરશે

નવગયુજરાત સમ્ > અમિાવાિ--   આઇઆઇટરી ગાંધરીગનર ખાતે 
જાપાનથરી સ્વદ્ાથરીષીઓ અભયાસ કર્વા 
માટે આ્વરી શકે ત્ંુેવ એક શેડરુંગ માટેનું 
કોલોરેિશન કરાયું છે. શસન્વારે જાપાન 
એડ્વાનસડ ઇસનસટટ્ૂટ ઓફ સાયનસના 
ચાર સભયોનું એક ડેસલગશેન આઇઆઇટરી 
ગાંધરીનગરનરી મુલાકાતે આવયું હતું. જે 
મલુાકાત દરસમયાન આ સનણયાય લે્વાયો છે. 

જાપાન એડd્વાનસડ ઇસનસટટૂ્ટ ઓફ 
સાયનસના પે્રસસડેનટ ડૉ. તતેસુ અસાનોએ 
જણાવયુ ંકે, ‘અમ ેઇનટરડડસરીસ્પલનરરી સટડરી 
માટે સ્વદ્ાથરીષીઓનરી એક ટરીમ આઇઆઇટરી 
ગાંધરીનગર ખાત ેમોકલરીશંુ. છેલલા કેટલાક 

્વષયોથરી અમાર ેતયાં ભારતના સ્વદ્ાથરીષીઓ 
અભયાસ માટે આ્વ ેછે. પણ હ્ેવ પ્રથમ 
્વખતે અમારા સ્વદ્ાથરીષીઓ ભારતમાં 
આ્વશે.’ 

આઇઆઇટરી ગાંધરીનગરના ડડરેકટર 
પ્રોફેસર સુધરીર જનૈ ેકહંુ કે, ‘બંન ેસંસથાઓને 
બંન ેદશેોમાં રહેલરી તકો અન ેઅનભુ્વોને 
એકબરીજા સાથે ્વહેંચ્વાનરી તક મળશે અન ે
આઇઆઇટરી ગાંધરીનગરના સ્વદ્ાથરીષીઓ 
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્ર્વાહોન ેસમજી શકશે ’

‘વશવ ધ વક્રએટર’ : નૃતરભારત્ના 
વવદ્ાથ ષ્ીઓનું ભારતનાટ્યમ નૃતર

નવગયુજરાત સમ્ > અમિાવાિ--  ‘સશ્વ ધ સક્રએટર’ શરીષયાક સાથે 
શસન્વાર ેટાગોર હાલ ખાત ેભારતનાટ્મ 
નૃતયનો કાયયાક્રમ યોજાયો 
હતો, જેમાં નૃતયભારતરી 
સંસથાના સ્વદ્ાથરીષીઓ દ્ારા 
સશ્વ પર આધાડરત સ્વસ્વધ 
કથાનકો નૃતય દ્ારા રજ ૂકયાયા.  

૧૮ ડાનસસયા દ્ારા રજ ૂથયલેરી 
આ પ્રસતુસતમાં સશ્વપુરાણ, સલંગપુરાણ 
અન ેસકંધપરુાણમાંથરી અંશો લઇન ેસ્વસ્વધ 
કથાનક દશાયા્વાયા. કાયયાક્રમમાં કસ્વ તષુાર 

શુકલએ સંચાલન દ્ારા સ્વસ્વધ કકૃસતઓને 
એક માળામાં પોર્વરી હતરી. જયાર ેઆ કકૃસત 
માટેનું સંગરીત સનદયાશન અન ેકમપોસઝશન 
પણ ચંદન ઠાકોર દ્ારા કરાયું હતું. 

નૃતયભારતરીના સ્વદ્ાથરીષીઓ 
સાથે તેમના ગુરુ સનરાલરી 
ઠાકોર ેપણ પા્વયાતરી રૂપ ેતમેના 
તાલમાં તાલ સમલાવયો હતો. 
કાયયાક્રમમાં નૃતયભારતરીના 
સંસથાપક ઇલાક્ષરીબેન ઠાકોર 

તેમજ મુખય અસતસથ તરરીકે સશ્વાનંદ 
આશ્મના સ્વામરી આધયાતમાનંદજી 
મહારાજ પણ હાજર રહા હતાં.


