
ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, વડોદરા૨

વડોદરા : યાદવ વવકાસ સંઘ સંચાવિત શ્રી કૃષ્ણ વિનદદુ ઉ.મા. વવદ્ાિય 
કારેિરીબાગ, વડોદરામાં તા.26 જાનયદુઆરરીને પ્રજાસત્ાક વદન નરીવમત્ે 74 
પ્રજાસત્ાક વદનનરી ઉજવ્ણરીના ભાગરૂપે શાળામાં ધવજવંદનનો કાય્યક્રમ 
રાખવામાં આવેિ છે. જેમાં કાઉનનસિર મનોજભાઈ પટેિના વરદ િસતે 
શાળાના પટાંગ્ણમાં ધવજ ફરકાવવામાં આવશે.

વડોદરા : શિેર શાળા સંચાિક વડોદરાના પ્રમદુખ, ગદુજરાત માધયવમક 
અને ઉચ્ચત્ર માધયવમક વશક્ષ્ણ બોડ્ડ-ગાંધરીનગરના પૂવ્ય સભય, એમ.એસ.
યદુવનવવસ્યટરીવ ડોદરાના પૂવ્ય સેનેટર-વસનનડકેટ સભય, શ્રી નારાય્ણ વવદ્ાિયના 
ટ્રસટરી શ્રી આર.સરી.પટેિનરી અવખિ ગદુજરાત રાજય શાળા સંચાિક મંડળના 
સંયદુકત માિમંત્રી તરરીકે વર્ણરી કરવામાં આવરી તે બદિ શિેર શાળા સંચાિક 
મંડળ વડોદરાના સૌ સભયો વતરી અવભનંદન પાઠવવામાં આવે છે.

શ્રીકૃષ્ણ હિન્દુ હિદ્યાલયમયાં 74મયાં ધિજિં્નનો 
કયાય્યક્રમ સિયારે 8.30 કલયાકે યોજાશે

અહિલ ગદુજરયાત રયાજય શયાળયા મંડળનયા સંયદુકત 
મિયામંત્રી તરરીકે આર.સરી.પટેલનરી િર્ણરી

બુધવાર ૨૫ જાન્ુઆરી, ૨૦૨૩

(પ્રવતવનવધ)  બોડેિરી તા.24
બોડેિરીના અિરીપદુરા વવસતારમાં 

આધેડનો મૃતદેિ મળતા નગરમાં 
ચકચાર મચરી જવા પામરી છે જયારે 
બનાવને િઇ બોડેિરી પોિરીસ ઘટના 
સ્થળ પર પોિચરી મૃતદેિનો કબ્જો 
મેળવરી આગળનરી વધદુ તપાસ િા્થ 
ધરરી છે.

બોડેિરીના અિરીપદુરા વવસતારમાં 
આવેિ જદુના સરકારરી દવાખાના 
પાસે બપોરના સમયે રોડનરી બાજદુમાં 
આધેડનો મૃતદેિ મળતા નગરના 
ચકચાર મચરી જવા પામરી િતરી. જયારે 
બનાવને િઇ રોડ પર્થરી પસાર ્થતા 
વાિનચાિકો સવિત  િોકો એકત્ 
્થયા િતા. જયારે બનાવનરી જા્ણ 
બોડેિરી પોિરીસ તેમજ સરપંચને ્થતા 
બનને સ્થળ પર પિોંચયા િતા તદદુપરાંત 
પોિરીસે આધેડનરી ઓળખ માટે 
તજવરીજ િા્થ ધરરી િતરી જો કે પોિરીસે 
મૃતદેિનો કબ્જો મેળવરી આગળનરી વધદુ 
તપાસ િા્થ ધરરી છે. પોિરીસ આધેડનરી 
ઓળખ માટે અનય પોિરીસ સટેશનોમાં 
ફોટો મોકિરી આપયો છે.

(પ્રવતવનવધ) દાિોદ તા.24
કેનનરિય વવદ્ાિય દાિોદ ખાતે 

પરરીક્ષા પે ચચા્ય અંતગ્યત વચત્ સપધા્ય 
માં વવવવધ શાળા ના 100 બાળકો એ 
ભાગ િરીધો િતો.

પરરીક્ષા પે ચચા્ય કાય્યક્રમ અંતગ્યત 
દાિોદ નરી કેનનરિય વવધાિય ખાતે 
વચત્ સપધા્ય નદું આયોજન કરવામાં 
આવયદું િતદું પ્રધાનમંત્રી નરેંરિ મોદરી 
વિવખત એક્ામ વોરરયર પદુસતક 
માં  વવધા્થથીઓ ને અપાયેિા મંત્ો 
આધારરત વચત્ સપધા્ય નદું આયોજન 
કરવામાં આવયદું િતદું જેમાં દાિોદ નરી 
અિગ શાળા ના 100 જેટિા વવધા્થથી 
ઑ એ ભાગ િરીધો િતો વચત્કળા ના 
તજજ્ો નરી ટરીમ રિારા શ્ેષઠ પાંચ ક્રરુવત 
ને સનમાનરીત કરરી પ્રોતસાવિત કરવામાં 
આવયા િતા.

સેમિનારના ચીફ 
એડવાઈઝર લાયન જયેશ 
દલાલના માર્ગદશ્ગન મુજબ 
ડડસ્ટ્રિક્ટ રવન્ગર લાયન 
ડદનેશ સુથાર દ્ારા 
સેમમનારને દીપ પ્ારટ્ય 
કરીને ઉદઘા્ટન કરાયું
(પ્રવતવનવધ)  દાિોદ તા.24

તા. 22-જાનયદુઆરરીના રોજ િાયનસ 
ઇનટરનેશનિ રડનસટ્રકટ 3232એફ 1 
દ્ારા દાિોદ મદુકામે બ્િાઇનડ વેલફર 
કાઉનનસવિંગ િોિ માં રડનસટ્રકટ 
3232 એફ 1 ના ઉતસાિરી વજ એિ 
ટરી  કો.ઓડરીનેટર િાયન વદપક સદુરાના 
દ્ારા િરીડરશરીપ સેવમનાર આટ્ડ ઓફ 
િરીરડંગ નદું આયોજન કરવામાં આવેિ. 
સેવમનારના ચરીફ એડવાઈ્ર િાયન 
જયેશ દિાિ ના માગ્યદશ્યન મદુજબ 
રડનસટ્રકટ ગવન્યર િાયન વદનેશ સદુ્થાર 

દ્ારા સેવમનાર ને દરીપ પ્રાગટ્ય કરરી 
ને ઉદઘાટન કરવામાં આવેિ. મદુખય 
મિેમાન તરરીકે િા રમેશ પ્રજાપવત 
ઇનટરનેશનિ રડરેકટર એનડોસરી અને 
ગેસટ ઓફ ઓનર િાયન વવજયવસંિ 
ઉમટ  વવડરીજી 1  િાયન મનોજ 
પરમાર વવડરીજી 2 નરી ઉપનસ્થવત માં 
સેવમનાર માં ઉપનસ્થત પંચમદા ના 
િાયન વમત્ો ને િરીડરશરીપ નરી ટ્રેવનંગ 
આપવા ફેકલટથી તરરીકે િાયન જે પરી 
વત્વેદરી આઈ પરી એમ સરી સરી િાયન 
કૃષ્ણકાનત દેસાઈ આઈ પરી ડરી જી દ્ારા 

ખદુબજ સરસ રરીતે િરીડરશરીપ અંગે ના 
પાઠ શરીખવવામાં આવેિ રરીજીયન 3 
માં યોજાયેિ આ સેવમનાર માં રરીજીયન 
ચેરમેન િાયન કેતન દવે  ્ ોન ચેરમેન 
િાયન શબ્બરીર ઘરડયાળરી િાયન 
ઇનરિવદન પરમાર િાયન નરીવતન શાિ  
રડનસટ્રકટ કેવબનેટ સેક્રેટરરી િાયન 
યદુસદુફરી કાપરડયા િાયન વદપક શાિ 
િાયન રર્વાન મદુિતાનરી િા. કમિેશ 
િરીમબાચરીયા િા. મિેનરિ જૈન િા 
સોનિ દેસાઈ િા વવષણુ અગ્રવાિ િા 
િેમંત વમા્ય િા વિરેન દરજી િા કેતકરી 

સોનરી િા નારાય્ણ વરરયા.. વડોદરા 
્થરી પરીડરીજી િા રકર્ણ જૈન રરીજીયન 
ચેરમેન િા પરેશ પધારરયા િા રકશોર 
ઓ્ા ્ોન ચેરમેન િા િેમંત વયાસ 
િા સદુરેશ જાદવ િા ગરીતા વસાવા  
િા અશોક જૈન િા રરીના ધૂપરીયા 
િા રકશોર પટેિ િા વૈશાિરી વરને 
સા્થે પંચમિાિ મિરીસાગર દાિોદ 
વવસતાર નરી તમામ િાયનસ કિબ ના 
પ્રમદુખ મંત્રી રડનસટ્રકટ ચેરમેન િાયન 
મેમબસ્ય સા્થે 100 જેટિાં િાયન 
વમત્ો નરી ઉપનસ્થવત માં આટ્ડ ઓફ  
િરીરડંગ  ના િરીડરશરીપ સેવમનાર નદું 
સફળ આયોજન િાયન વદપક સદુરાના 
રડનસટ્રકટ જી એિ ટરી કો. ઓરડરીનેટર 
દ્ારા કરવામાં આવેિ સમગ્ર રડનસટ્રકટ 
માં તેમના દ્ારા આ ત્રીજા િરીડરશરીપ 
સેવમનાર નદું સફળ આયોજન દાિોદ 
મદુકામે કરવામાં આવયદું િતદું એના 
પિેિા નરડયાદ અને વડોદરા માં પ્ણ 
ખૂબ જ સરસ િરીડરશરીપ સેમરીનારનદું 
આયોજન કરવામાં આવેિ.

લાયન્સ ઇન્ટરનેશનલ ડડસ્ટ્રિક્ટ દ્ારા 
આ્ટ્ટ ઓફ લીડડંગ ્સેમિનાર યોજાયો

(પ્રવતવનવધ)  પાદરા તા.24
પાદરા તાિદુકાના મોભા ખાતે 

વાકળ િાઈસકકૂિ મોભા રોડ મા વાવિક્ક 
રમતોતસવ નરી ભવય ઉજવ્ણરી ના 
ભાગ રૂપે િાયનસ કિબ ઓફબરોડા 
સટેરડયમ રડરેકટર ત્થા વાકળ િાઈસકકૂિ 
મોભારોડ ના સંયદુકત ઉપક્રમે શાળા નો 
વાવિક્ક રમતોતસવ પ્રસંગે કાયકમ ના 
મદુખયઉદધાટક રકર્ણભાઈ દવે (બરીસરીએ 
બરોડા રકકેટ એસોવસએશન કવમટરી ના 
સભય) . વાકળ કેળવ્ણરી મંડળ ના મંત્રી 
નરેનરિભાઇ કેપટેિ. મંત્રી વમવિનદભાઈ 
પરરીખ ઉપનસ્થત રહ્ા િતા.

કાયૅક્રમનરી શરૂઆત પ્રા્થવમક 
વવભાગ નરી દરીકરરીઓએ સવાગત ગરીત 
ધવારા સવાગત કરવામાં આવયદું. શાળા 
ના ઈનચાજ્ય આચાય્ય કે. એિ. વ્ણકર એ 
મિેમાનો નદું શાનબ્દક તેમજ પદુષપગદુચછ 
્થરી સવાગત કરવામાં આવયદું. શાળા 
ના વયાયામ વશક્ષક ડરી. વરી. મકવા્ણા 
એધવજ પરેડ કિેસ્થરીક દાવ વપરાવમડ 
િે્રીમ ડાનસ જેવા જદુદા જદુદા એકટરીવવટરી 

કરાવરી મિેમાનો ને મંત્ મદુગધ કરરી 
દરીધા. મદુખય મિેમાન નાવરદ િસતે 
મસાિ પ્રગટાવરી, ફટાકડા ફોડરી કાય્યક્રમ 
ને ખદુલિો મદુકવામાં આવયો. ઉદઘાટક 
રકર્ણ દવે એ શાળા નદું નૈસવગ્યક 
વાતાવર્ણ અને બાળકોના ઉતસાિનરી 
પ્રશંસા કરરી. આવનારા સમયમાં ગ્રામય 
વવસતારમાં કોઈ પ્ણ રમત(ગેમ) માટે 
ના માગ્યદશ્યન માટે નરી જરૂરરીયાતિશે 
તો શાળા નો પરરીવાર મદદરૂપ િશે 
અને સારા રમતવરીરો બિાર આવરી 
શકશે અને તેમજ શાળા અને તાિદુકા 

નદું નામ રોશન કરે અનેરમતો ખેિ 
વદિરીપૂવૅક રમે તેવરી શદુભેચછાઓ પાઠવરી 
િતરી. તયારબાદ શાળામાં વિૅ દરમયાન 
26મરી જાનયદુઆરરી ,તાિદુકા જીલિા 
કક્ષાના કાયૅક્રમો, આ્ણંદ મેળાઓ, 
વૈજ્ાવનક મેળાઓ , જનમાષટમરી, 
નવરાત્રી , 21મરી જદુન યોગા દરીવસ, 
15મરી ઓગસટ તેમજ ઉત્રાય્ણ જેવા 
વવવવધ કાયૅક્રમોનરી ઉજવ્ણરી કરવામાં 
આવે છે. અંતે રાષટ્રગરીત નદું સામદુવિક 
ગાન કરરી કાયૅક્રમનરી પૂ્ણા્યિદુવત કરવામાં 
આવરી િતરી.

વાકળ હાઈટ્કકૂલિાં વામ ષ્િક 
રિતોત્સવની ભવય ઉજવણી

 કિરણ દવેએ શાળાનું નૈસમગ્પિ વાતાવરણ અને બાળિોના ઉતસાહની પ્રશંસા િરીબોડેલીના અલીપુરા 
મવટ્તારિાં આધેડનો 

મૃતદેહ િળતા 
નગરિાં ચકચાર

દાહોદિાં પરીક્ા 
પે ચચાષિ અંતગષિત 

મચત્ર ટ્પધાષિિાં 100 
બાળકોએ ભાગ લીધો

ગ્ાહિ સુરક્ા િંડળ દાહોદ દ્ારા િંબોઈ િુિાિે 
ખેડૂત ગ્ાહિ જાગૃમત મશમબર ્ોજાઈ

ગ્રાહક સુરક્રા મંડળ દરાહોદ દ્રારરા કંબોઈ મુકરામે ખેડૂત ગ્રાહક જાગૃતત તિતબર યોજવરામરાં આવી. દરાહોદ તરાલુકરાનરા 
કંબોઈ ગરામે ગ્રાહક સુરક્રા મંડળ દરાહોદ તરફથી યોજવરામરાં આવેલ ખેડૂત ગ્રાહક તિતબરમરાં ગ્રાહક સુરક્રા મંડળ 
તરફથી કમલેિભરાઈ સુથરાર, જીતેન્દ્રભરાઈ પંચરાલ, જેકોટ મરાધયતમક િરાળરાનરા તિક્ક જિુભરાઈની ઉપસ્થતતમરાં 
કંબોઈ ગરામનરા ખેડૂત ભરાઈઓએ હરાજરી આપી હતી. જેમરાં ગ્રાહક સુરક્રા મંડળ તરફથી ખેડૂતોએ ખરીદી વખતે 
એગમરાક્ક વરાળી વ્તુઓ ખરીદવી તેમજ ઈલેક્ટ્ીક સરામરાન આઈ.એસ.આઈ. મરાકરાકાની વ્તુઓ ખરીદવરા મરાટે 
સમજાવવરામરાં આવયરા હતરા. તથરા ખેતીવરાડીની વ્તુઓ ખરીદવરા સમયે તબલ લેવરાનો આગ્હ રરાખવરા મરાટે જાણકરારી 
આપવરામરાં આવી હતી. મોટી સંખયરામરાં ખેડૂત ભરાઈઓ તથરા બહેનોએ હરાજરી આપી તિતબર સફળ બનરાવી હતી.

સરકારે મવમવધ કલયાણલક્ી યોજનાઓ બનાવી તેનો સુચારૂ અમલ કરી લોકોનું જીવનધોરણ ઉંચું લાવવાનું ભરીરથ કાય્ગ કયુું છે
(પ્રવતવનવધ)  છોટાઉદેપદુર તા.24

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, પંરડત 
વદનદયાિ આવાસ યોજના અને આંબેડકર 
આવાસ યોજના જેવરી યોજનાઓ બનાવરી 
સરકારે તમામ સમાજના ગરરીબ િોકોને ઘરનદું 
ઘર મળરી રિે એવરી યોજનાઓ અમિમાં મદુકરી 
છે એમ જેતપદુર પાવરી તાિદુકાના કદવાિ 
ગામના િાભાભથી મિેશભાઇ બારરયાએ 
જ્ણાવયદું િતદું. 

સરકાર દ્ારા ગરરીબ તબકાના િોકોનરી 
પ્રા્થવમક જરૂરરયાતોને સંતોિરી શકાય એ માટે 
વવવવધ કલયા્ણિક્ષરી યોજનાઓ બનાવરી તેનો 
સદુચારૂ અમિ કરરી િોકોનદું જીવનધોર્ણ ઉંચદું 
િાવવાનદું ભગરીર્થ કાય્ય કયદુું છે. વડાપ્રધાન 
નરેનરિભાઇ મોદરીના કાય્યકાળમાં દેશ કરુદકેને 
ભૂસકે વવકાસનરી િર્ણફાળ ભરરી રહ્દું છે. 
તયારે દેશના તમામ નાગરરકોને પ્ણ સારરી 
અને ગદુ્ણવત્ાયદુકત સદુવવધાઓ ઉપિબ્ધ ્થાય 

એ માટે સરકાર સતત પ્રયાસરત છે. વવવશષઠ 
ભૌગોવિક પરરનસ્થવત ધરાવતા છોટાઉદેપદુર 
વજલિાના નાગરરકોને પ્ણ સરકારનરી વવવવધ 
કલયા્ણકારરી યોજનાઓનો િાભ મળે એ 
મકાટે વજલિા વિરીવટરીતંત્ દ્ારા સતત 
પ્રયાસો કરવામાં આવરી રહ્ા છે. પાવરીજેતપદુર 
તાિદુકાના કદવાિ ગામના નવાપદુરા 
ફવળયામાં રિેતા મિેશભાઇ બારરયાને પ્ણ 
પંરડત વદનદયાિ આવાસ યોજનાનો િાભ 
મળયો છે. માવિતરી ખાતા સા્થેનરી વાતવચતમાં 
તેમ્ણે જ્ણાવયદું િતદું કે, મને પંરડત વદન દયાિ 
આવાસ યોજના અંતગ્યત આવાસ યોજનાનો 
િાભ આપવામાં આવયો છે. પિેિા મારૂૂં 
દેશરી નવળયાવાળું ઘર િતદું. ચોમાસામાં 
વધારે વરસાદ ્થાય તયારે મારા ઘરમાં પા્ણરી 
ગળવા્થરી મારરી ઘરવખરરી, અનાજ તેમજ 
બાળકોના દફતર પ્ણ પિળરી જતા િતા. 
આવાસ યોજનાનો િાભ મળવા્થરી મારા 
ઘરના બધાને ખૂબ આનંદ ્થયો છે. એમ 
જ્ણાવરી તેમ્ણે આવાસનરી સા્થે શૌચાિય પ્ણ 
બનતા મારા ઘરનરી મવિિાઓને શૌચવક્રયા 
માટે િવે બિાર જવદું પડતદું ન્થરી એમ વધદુમાં 
ઉમેરરી તેમ્ણે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેનરિભાઇ 
મોદરી અને રાજયના મદુખયમંત્રી ભૂપેનરિભાઇ 
પટેિને વદિ્થરી ધનયવાદ આપયા િતા.

તિાિ ્સિાજના લોકોને ઘર િળી રહે એ િા્ટે 
્સરકારે યોજના બનાવી છે : લાભાર્થી િહેશ બાડરયા 

(પ્રવતવનવધ)  વડોદરા તા.24
વવનાયક ચતદુ્થથી એટિે કે ગ્ણપવત 

દાદાનો પ્રાગટ્ય વદવસ . આ વદવસે 
માંડવરી ખાતે આવેિા મિાકાળરી 
મંવદરે વચંતામ્ણરી  ગ્ણેશજી ના 
સાવનધય માં ભવય ગ્ણેશ યાગ નદું 
આયોજન કરવામાંમાં આવયદું છે 
અને સા્થે મોદક આિદુવત આપવામાં 
આવશે.

કવળયદુગમાં ગૌરરી અને ગ્ણેશ 
તવરરત પ્રસનન ્થતા દેવરી દેવતા 
િોવાનદું શાસત્ો અને પદુરા્ણોમાં 
વવ્ણ્યત છે. શાસત્ોમાં એવદું પ્ણ 
વ્ણ્યન છે કે જે દેવાિય માં ગૌરરી 
એટિે કે માતાજી અને ગ્ણેશજીનરી 
મૂવત્ય અને યંત્ પૂજા ્થાય છે તે 
કવળયદુગ માં ઉત્મ આરાધના 
સ્થાન તરરીકે વરનાવાયદું છે. પરંતદુ 
આજના સમય માં આવા શાસત્ોકત 
પદ્ધવતસરના મંવદરો બિદુ ઓછા 
રહ્ા છે. તરી્થ્ય ક્ષેત્ો વસવાય આવા 
મંવદરો વવશે િોકોને ખાસ જા્ણ પ્ણ 
ન્થરી.. તયારે વડોદરા કે જે નવના્થ 
નગરરી તરરીકે જા્ણરીતરી છે, તયાં િજી 
પ્ણ આવા આધયાનતમક ઊજા્ય સભર 
મંવદરો છે. જે પૈકરી વવઠ્ઠિ મંવદરનરી 
ગિરી માં આવેિા અંશ પાવાગઢ 
તરરીકે જા્ણરીતા મિાકાળરી મંવદર નો 
સમાવેશ ્થાય છે.

આ મંવદર નદું કાળરી ચૌદશે વવશેિ 
મિાતમય છે. પરંતદુ ઘ્ણા ઘ્ણા 
ઓછા શ્દ્ધાળુઓ ને જા્ણ િશે, કે 
મિાકાળરી માતાજીનરી સા્થે અિરી 
વચંતામ્ણરી સવરૂપે ગ્ણેશજી પ્ણ 
વવરાજે છે. શાસત્ોમાં ગ્ણેશજીના 
વવવવધ સવરૂપ વર્ણાવ વામાં આવયા 
છે, જેમાં વસવદ્ધ વવનાયક, િેરંબ 
ગ્ણેશ જેવા સવરૂપો સા્થે વચંતામ્ણરી 
ગ્ણેશ નો પ્ણ ઉલિેખ છે. શાસત્ો 
અનદુસાર જે ગ્ણેશજી જમ્ણરી સૂંઢ 
સા્થે તેમના િા્થ માં પદ્મ નામક 
આયદુધ િોય અને સા્થે રરવદ્ધ વસવદ્ધ 
વબરાજમાન િોય તેમને વચંતામ્ણરી 
સવરૂપ ગ્ણવામાં આવે છે.

વચંતામ્ણરી સવરૂપ ગ્ણેશ ના 
દશ્યન અને પૂજન ્થરી મંગળ, બદુધ 
અને કેતદુ ગ્રિ નરી ખરાબ અસર્થરી 
મદુનકત મળે છે . જે િોકો ને કોટ્ડ 
,કચેરરી, પોિરીસ કેસ , જેવા પ્રશ્ો 

નો સામનો કરવો પડતો િોય 
,તેમના માટે વચંતામ્ણરી ગ્ણેશનરી 
આરાધના સૌ્થરી ઉત્મ છે.  જે 
સમસત બાધા અને વચંતાઓને િરે 
છે તેમને વચંતામ્ણરી ગ્ણેશ તરરીકે 
ઓળખવા તેવો ગ્ણેશ પદુરા્ણમાં 
પ્ણ ઉલિેખ છે.

આજે માઘરી ગ્ણેશ ચતદુ્થથી છે 
, એટિે કે આજે પાવ્યતરી માતા 
એ પોતાના શરરીર ના મેિ માં્થરી 
ગ્ણેશજી નદું પ્રાગટ્ય કયદુું િતદું.  
તયારે આજરોજ મિાકાળરી કે જે 
પાવ્યતરીમાતા નદું રૌરિ સવરૂપ છે , 
તેમનરી સા્થે વબરાજતા વચંતામ્ણરી 
ગ્ણેશ કે જે ૧૭ મરી સદરી ્થરી 
એટિે કે ત્્ણસો વિષો ઉપરાંત ્થરી 
વડોદરામાં સ્થાવપત છે તેમનરી સમક્ષ 
ગ્ણેશ યાગ નદું આયોજન કરવામાં 
આવયદું છે.

બદુનધધના દેવતા એવા ગ્ણેશજી 
નરી વવનાયક ચતદુ્થથી આ વખતે 
બદુધવારે આવરી છે , જે ખૂબજ 
શદુભ ગ્ણવામાં આવે છે. આ અંગે 
મંવદરના પૂજારરી શ્રી િેમંત મિારાજે 
જ્ણાવયદું િતદું કે, ગ્ણેશજી નરી 
કૃપા વડોદરા વાસરીઓ પર િમેશાં 

રિરી છે. વડોદરામાં અનેક ગ્ણેશ 
મંવદરો છે અને િોકો ને આ તમામ 
મંવદરોમાં ખૂબ શ્ધધા છે. તયારે 
મિાકાળરી માતાજી સા્થે વબરાજતા 
વચંતામ્ણરી ગ્ણેશજી વવશે કિદું તો 
અંશ પાવાગઢ તરરીકે જા્ણરીતા આ 
મંવદર નરી બરીજી ખાવસયત એ છે 
કે અિરી ગૌરરી (મિાકાળરી) અને 
ગ્ણેશજીનરી એક સા્થે પૂજા ્થાય છે. 
જે્થરી ગૌરરી ગ્ણેશનરી સંયદુકત કૃપા 
પ્રાપત ્થાય છે.

મારા દાદા ના જ્ણાવયા મદુજબ 
મિેરાિ ગ્ણેશ મંવદર ના તતકાિરીન 
મિંત શ્રી એ આ મૂવત્ય માંગરી િતરી 
અને મૂવત્ય ના વજન જેટિદું સદુવ્ણ્ય 
આપવાનદું કહ્દું િતદું , પ્ણ મારા 
દાદા એ આ વાતને િા્થ જોડરી ને 
નકારરી િતરી ,કાર્ણકે માતા પદુત્ નરી 
આ જોડરીનરી પૂજા નદું મિતવ વવવશષટ 
છે અને બંને નરી જોડરી ખંરડત કરવરી 
એ બિદુ મોટો અપરાધ છે.

વવનાયક ચો્થ ના વદવસે 
સવાર્થરી ગ્ણેશ યાગ શરૂ ્થશે અને 
સાંજે ૫ વાગયે તેનરી પૂ્ણા્યિદુવત ્થશે. 
આ ગ્ણેશ યાગ મંવદર દ્ારા ૧૦૦ 
વિષો માં પ્ર્થમ વાર યોજાશે.

િાંડવી ખાતે આવેલા િહાકાળી 
િંમદરે ગણેશ યાગનું આયોજન

મવના્િ ચતુથથી એટલે િે ગણરમત દાદાનો પ્રાગટ્ય મદવસ

પોલીસે 29990 રૂમપયાનો મુદ્ામાલ જપ્ત કરી કાય્ગવાહી હાથ ધરી
(પ્રવતવનવધ)  છોટાઉદેપદુર તા.24

નસવાડરી પોિરીસ સટેશન વવસતારમાં્થરી 
બે અિગ અિગ જગયાએ ચાિતા 
જદુગાર ના અડ્ા નસવાડરી પોિરીસ ્ડપરી 
પડ્ા િતા જેમાં 6 ઈસમો પોિરીસના 
િા્થે િાગયા િતા જયારે 9 ઈસમો ઘટના 
સ્થળે ્થરી ભાગરી ગયા િતા દરોડામાં કરુિ 
29990 રૂવપયાનો મદુદ્ામાિ જપત કરરી 
કાયદેસરનરી કાય્યવાિરી િા્થ ધરરી છે.

નસવાડરી પોિરીસ  પેટ્રોિીંગમાં િતરી 
તે દરમયાન ફરતા ફરતા ગઢબોરરીયાદ 
ગામ પાસે આવતા  બાતમરીદાર 
્થકરી બાતમરી િરકકત મળેિ કે મોજે 

રાતાકાદવ ગામનરી સરીમમાં આવેિ 
ડુંગરરીમાં કેટિાક ઇસમો પત્ાપાના વડે 
પૈસાનરી િારજીતનો જદુગાર રમરી રમાડે 
છે બાતમરી િરકકતવાળરી જગયાએ દરોડા 
પાડતા તયાં કેટિાક ઇસમો જાિે૨માં 
ગોળ કરુૂંડાળુ વળરી પત્ા પાનાનો જદુગાર 
રમતા િોય જેઓ પોિરીસને દદુર્થરી જોઈ 
જતા ઉભા ્થઈ નાશવા િાગેિા પોિરીસ 
મા્ણસોએ દોડરી જઈ જદુગાર રમતા ૩ 
(ત્્ણ) ઇસમોને કોડ્ડન કરરી પકડરી પાડેિ 
અને કેટિાક ઈસમો ડુંગરરીનરી સરીમમાં 
નાશરી ગયેિ અને સ્થળ ઉપર જોતા 
પત્ા-પાના છુટા છવાયા પડેિ િોય 
તેમજ જદુગારના ચાિદુ દાવના મળરી કરુિ 
રૂપરીયા ૭૫૫૦/- મળરી આવેિ ત્થા 
પકડાયેિ ઇસમોનદું નામ સરનામદું પદુછતા 
નં (૧) રમેશભાઈ બાિદુભાઈ ભરીિ 

(૨) રાજદુભાઈ અંબદુભાઈ તડવરી (૩) 
ર્ણજીતભાઈ નટુભાઈ ભરીિ જ્ણાવેિ 
ફરાર આરોપરીના નામ (૧) પ્રભદુભાઈ 
િરીરાભાઈ ભરીિ (૨) નરેંરિભાઇ ભરીિ 
(૩) વદિરીપભાઈ ગોપાિભાઈ ભરીિ 
(૪) નરેશભાઈ જગાભાઈ ભરીિ જદુગાર 
રમતા ઇસમોનરી અંગ્ડતરીના રોકડા 
રૂપરીયા ૫૨૩૦/- ત્થા મોબાઇિ નંગ-
૦૩ રકૂંમત રૂપરીયા ૧૫,૦૦૦/-  મળરી 
કરુિ કરુિ રૂપરીયા ૨૭,૭૮૦/-નો મદુદ્ામાિ 
જપત કરરી કાય્યવાિરી િા્થ ધરરી છે.

વાઘરીયામિદુડા ગામનરી સરીમમાં 
જદુગાર રમરી-રમાડે છે પોિરીસ બાતમરી 
મળતા ઇસમો ઘરનરી પાછળ જદુગાર 
રમતા ૦૩ ઇસમોને પકડરી પાડેિ 
અને અમદુક ઈસમો ખેતરોમાં નાશરી 
ગયેિ છે. પકડાયેિ ઈસમો પાસે્થરી 

રોકડા રૂપરીયા ૪૧૦/- મળરી આવેિ 
પકડાયેિ ઇસમોના નામ (૧) 
ભગવાનદાસભાઈ રામદાસભાઈ 
ભરીિ (૨) ગિદુભાઈ શાંતરીભાઈ 
ભરીિ (૩) ગોવવંદભાઈ વસંગિાભાઈ 
ભરીિ િોવાનદુ જ્ણાવેિ તેમજ ફરાર 
આરોપરીના નામ (૧) ગદુિાબભાઈ 
સદુમનભાઈ ભરીિ (૨) વદિરીપભાઈ 
ઈશ્વરભાઈ ભરીિ (૩) જમનાદાસ 
પ્રભદુભાઈ ભરીિ (૪) મફતિાિ 
રયજીભાઈ ભરીિ (૫) રમેશભાઈ 
ગ્ણપતભાઈ ભરીિ િોવાનદું જ્ણાવેિ 
આમ જદુગારના સાધનો ત્થા 
ચાિદુ દાવના રોકડા રૂપરીયા ત્થા 
અંગ્ડતરીના રોકડા રૂપરીયા મળરી કરુિ 
કરી.રૂ.૨,૨૧૦/- નો મદુદ્ામાિ કબજે 
કરરી પોિરીસ કાય્યવાિરી િા્થ ધરરી છે.

ન્સવાડી પોલી્સ દ્ારા બે ટ્ર્ળે દરોડા : 
6 જુગારીઓ ઝડપાયા : 9 ભાગી ગયા

ઝાયડસ હોટ્પી્ટલમાં રાંઠોના સચો્ટ મનદાન અને પરીક્ણ, ટ્ક્રીનીંર મા્ટે ખુબ ઉપયોરી મેમોગ્ાફરી મશીનની ખો્ટ વતા્ગતી હતી
(પ્રવતવનવધ)  દાિોદ તા.24

દાિોદ શિેરનરી ્ ાયડસ િોસપરીટિના 
રેરડઓિોજી વવભાગમાં સતનનરી 
ગાંઠોના સચોટ વનદાન અને પરરીક્ષ્ણ, 
સક્રરીનીંગ માટે ખદુબ ઉપયોગરી મેમોગ્રાફરી 
મશરીનનરી ખોટ વતા્યતરી િતરી. સતન 
કેનસરના વિેિા વનદાન અને સમયસર 
સારવાર માટે આ યંત્ અવનવાય્ય છે. 
તયારે સોમવાર્થરી સદુવવધા મવિિાઓ 
માટે ઉપલબધ કરાવવામાં આવરી િતરી. 
સદુવવધાના પ્રારંભ ટા્ણે ્ાયડસના 
સરીઈઓ ડા્ય.સંજયકરુમાર, જનરિ મેનેજર 

પ્રકાશ પટેિ, રેરડયોિોજીસટ ડા્ય.વશવાન 
ચોૈધરરી અને પે્થોિોજીસટ એચઓડરી 
ડા્ય.ઈકબાિવસંગ ઉપનસ્થત રહ્ા િતા. 
સતન કેનસર સતનનરી સાઈ્-આકારમાં 
ફેરફાર, સતનનરી ચામડરીમાં ફોલિરીઓ 
્થવરી, સતનનરી આસપાસ દદુખાવો કે 
સોજાે આવવો, બગિમાં સતત પરીડા 
્થવરી, ડીંટડરી, નરીપિમાં્થરી બ્િીંડીંગ 
સતન કેનસરના િક્્ણો િોય છે. ૪૦ 
વિ્ય્થરી વધદુ િો, કરુટુંબમાં કોઈને સતન 
કેનસર ્થયેિ િોય, મોટરી ઉંમરે પિેિરી 
સગભા્યવસ્થા ્થયેિરી િોય, વધદુ પડતદુ 
વજન અને બેઠાડુ જીવન િોય તો આ 
બરીમારરી િોઈ શકે છે. મોટાભાગના 
િોકો ડોકટર પાસે તયારે જાય છે 
જયારે કેનસર અવતમ સટેજમાં િોય 
છે. તે નસ્થવતમાં તબરીબો પ્ણ કૂંઈ કરરી 
શકતા ન્થરી તયારે આ સમસયા િશે તે 
મવિિાનરી બરીમારરી તાતકાિરીક અસર્થરી 
પકડમાં આવરી જશે.

દાહોદની હોસ્ટ્પ્ટલિાં 
િેિોગ્ાફી િશીન િુકાયું

સતનની ગાંઠોના સચોટ મનદાન િાટે

તચંતરામણી ગણેિ પ્રયોગ તવિે િરા્ત્ોમરાં પણ ખૂબ વખરાણ છે.  આ પ્રયોગ 
તવિે હેમંત મહરારરાજે જણરાવયું હતું કે , તવનરાયક ચતુથથી એ આ પ્રયોગ િરૂ 

કરવો જોઈએ જેમરાં વયસક્તએ પોતરાની ઊંચરાઈ 
જેટલો એક દોરો લેવરાનો રહે છે . આ દોરરાને 
ગંગરાજળ , નમકાદરા જળ કે યમુનરા જળથી િુદ્ધ 
કરી , તે દોરરા સરાથે તચંતરામણી ગણેિજીનરા 
દિકાન કરવરા અને તેમની મૂતતકા સમક્ આ 
દોરરા મરાં એક ગરાંઠ બરાંધવી ,આવું દર સુદ 
અથવરા વદ ચોથ એ કરવરાનું . બરાકી આ 
દોરો ઘરનરા મંતદર મરાં રરાખવરાનો અને તેને 
ધૂપ બતરાવતરા રહેવરાનો. આ તવનરાયક ચોથ 
(મરાંઘી ચોથ થી આવતી બીજી મરાઘી ચોથ ( 
એક વરકાનું વ્રત)સુધી આ ક્રમ ચરાલુ રરાખવરાનો 
અને આવતી તવનરાયક ચોથે આ દોરો મૂતતકા 

પરાસે મૂકી પછી પ્રસરાદી ્વરૂપે હરાથમરાં કે ગળરામરાં ધરારણ કરવરાથી મંગળ, 
બુધ અને કેતુ ગ્હ િરાંત રહેિે અને ગણેિજી ની કૃપરા અતવરત પ્રરાપત થિે. 
આ પ્રયોગ મરાં કોઈ ખચકા નથી , જે રીતે શ્રધધરાળુઓ ચોથ ભરે છે તેજ રીતે 
આ પ્રયોગ કરવરાનો હોય છે. તચંતરામણી ગણેિ પ્રયોગ મરાટે તસંહ,મેર, 
વૃતચિક, ધન અને મીન રરાતિવરાળરા લોકોએ લરાલ દોરરાનો ઉપયોગ કરવો, 
જયરારે તમથુન, કન્યરા, વૃરભ, તુલરા, મકર અને કુંભ રરાતિનરા લોકોએ લીલરા 
દોરરાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જયરારે કક્ક રરાતિનરા લોકો લરાલ કે લીલરા 
કોઈ પણ રંગ નરા દોરરાનો ઉપયોગ કરી િકે છે.

મચંતાિણી ગણેશ પ્ર્ોગ શરૂ િરવાનો શ્ેષઠ મદવસ

શરીર ્સંબંધના ગુનાિાં આરોપીને તડીપાર કરાયો
વડોદરા : માંજિપદુર પોિરીસ સટેશનમાં શરરીર સંબંધરી પ્રવૃવતના ગદુનામાં 
સંડોવાયેિા મા્થાભારે આરોપરી રોવમિ ઉફફે બબિદુ પિવાિરી રાય (ઉં.વ.41 
રિે. રોયિવવિા સોસાયટરી વડસર વડોદરા)ને ્ડપરી પાડવામાં આવયો િતો. 
જેના વવરૂદ્ધ તડરીપાર કરવા માટેનરી કાય્યવાિરી કરતા મદદનરીશ કવમશનર સરી 
રડવવ્નના િદુકમના આધારે આરોપરીને બે વિ્યનરી મદુદ્ત માટે વડોદરા શેિર ત્થા 
વજલિાનરી િદમાં્થરી તડરીપાર કરાયો છે. આરોપરીને અવિયા્થરી ભરૂચ વજલિા ખાતે 
મોકિરી આપવામાં આવયો છે.અતે્ ઉલિેખનરીય છે કે રોવમિ ઉફફે બબિદુ પિરવારરી 
રાય સામે અગાઉ માંજિપદુર પોિરીસ સટેશનમાં ગદુનાઓ નોંધાયા છે. 

તસવીર :વવનોદ પંચાલ તસવીર : વચંતન ગાંધી

તસવીર : સંજય સોની


