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મોડાસા
એરંડા	 686-695
ગવાર	 650-665
બાજરી	 330-340
મકાઇ	 330-365
ઘઉં	 330-375
મગ	 720-750
ધનસુરા
એરંડા	 670-690
બાજરી	 335-347
મકાઇ	 340-352
ઘઉં	 342-365
લોદ
ઘઉં	 350-395
બાજરી	 300-349
એરંડા	 680-692
ગવાર	 640-671
જુવાર	 390-416
વડાલી	
એરંડા	 650-687
ઘઉં	 340-360
પાાંતિજ
એરંડા	 660-685
ઘઉં	 330-375
બાજરી	 300-340
ડાંગર	 330-355
સલાલ
ઘઉં	 330-370
બાજરી	 285-335
ડાંગર	 330-355
તિલોડા
ઘઉં	 335-380
મકાઇ	 325-380
એરંડા	 645-670
ગવાર	 625-650
ખેડબ્રહ્ા
ઘઉં(લો)	 345-365
ઘઉં(496)	 360-380
મકાઇ	 340-350
એરંડા	 665-675	
પાલનપુર 
ઘઉં	 331-371
બાજરી	 310-350
એરંડા	 694-705
રાયડો	 751-825
રાજગરો	 701-779
વડગામ
ઘઉં	 335-350
બાજરી	 332-334
એરંડા	 705
ડીસા
ઘઉં	 340-370
બાજરી	 340-345
એરંડા	 678-688
રાયડો	 785-790
રાજગરો	 728-760
પાલનપુર	
ઘઉં	 331-371
બાજરી	 310-350
એરંડા	 694-705
રાયડો	 751-825
રાજગરો	 701-779
વડગામ
ઘઉં	 335-350
બાજરી	 332-334
એરંડા	 705
ડીસા
ઘઉં	 340-370
બાજરી	 340-345
એરંડા	 678-688
રાયડો	 785-790
રાજગરો	 728-760
મહેસાણા
ઘઉં		 335-380
બાજરી		 340-377
એરંડા		 681-705
રાયડો		 779-808
મેથી		 695
આંબતલયાસણ
ઘઉં		 321-367
જુવાર		 369
બાજરી		 281-360
એરંડા		 682-686
ગવાર		 630-654
જોટાણા
ઘઉં		 348-362
બાજરી		 360
એરંડા		 682-688
ગવાર		 660
તવસનગર
વરીયાળી		 975-1614
ઘઉં		 338-390
જુવાર		 313-405
બાજરી		 305-368
ગવાર		 611-665
તલ		 1430
રાયડો		 750-840
મેથી		 680-758
જવ		 350
રજકો	-બી		1000-4290
તવજાપુર
વરીયાળી		1262-1400
એરંડા		 690-705
બાજરી		 640-656
ઘઉં		 345-378
જુવાર		 350-380
ગવાર		 635-657
કુકરવાડા
એરંડા		 680-690
બાજરી		 320-362
ઘઉં		 335-390
જુવાર	 	385
મગ		 825
ગવાર		 640-654
ગોઝારીયા
એરંડા		 660-691
બાજરી		 289-353
ઘઉં		 340-362
જુવાર		 360-376
ગવાર		 625-639
કડી
ઘઉં		 340-393
બાજરી		 320-334
ગવાર		 649-660

જવ		 328-340
એરંડા		 686-699
રાયડો		 808
વરીયાળી		 1070
મેથી		 680-709
ઊંઝા
જીરૂ		 3101-3711
વરીયાળી		 905-2400
ઇસબગુલ		2257-2300
રાયડો	 	788-842
તલ		 1235-1475
મેથી		 775
પાટણ
જીરૂ		 2500-3289
વરીયાળી		 930-1525
મેથી		 625-761
સવા		 1770-1777
રાયડો		 751-876
એરંડા		 672-711
ઘઉં		 337-380
બાજરી		 325-350
ગવાર		 630-658
તસધધપુર
રાયડો		 780-816
એરંડા		 675-714
ગવાર		 620-644
ઘઉં		 330-365
બાજરી		 250-371
જુવાર		 371-490
જવ		 384-384
હારીજ
એરંડા		 675-698
રાયડો		 775-817
સાછટો		 300-366
ઘઉં		 320-380
બાજરી		 325-358
જીરૂ		 2900-3615
મેથી		 652-700
ઇસબગુલ		1600-2175
રાધનપુર
એંરડા		 670-681
ઘઉં		 328-362
બાજરી		 340-347
ગવાર		 610-651
જીરૂ		 3200-3640
સમી
ચણા		 1400-1445
ગવાર		 684-696	
એરંડા		 600-661
જીરૂ	 	3300-3445
સુવા		 1900-2100
ઘઉં		 340-375
રાજકોટ
કપાસ	બી.ટી.	 1171
ઘઉં	લોકવન	 330-401
ઘઉં	ટુકડા	 341-411
જુવાર	ફેદ	 290-340
બાજરી	 295-380
મકાઇ	 295-360
તુવેર	 1180-1348
ચણા	પીળા	1200-1425
અડદ	 900-1195
મગ	 725-800
વાલ	દેશી	1105-1525
વાલ	પાપડી	 1500
ચોળી	 990-1700
મઠ	 975-980
કળથી	 575-690
સીંગદાણા	1400-1868
મગફળી	જાડી	 1151
મગફળી	જીણી	 1089
તલી	 1260-1544
એરનડા	 611-685
અજમો	 1750-2810
સુવા	 1550-1790
સોયાબીન	 615-722
સીંગફાડા	 950-1160
કાળા	તલ	2250-2700
લસણ	 1235-1975
ધાણા	 1250-1450
વરરયાળી	 950-1165
જીરૂ	 2950-3425
રાય	 850-905
મેથી	 650-780
ઇસબગુલ	1550-1980
રાયડો	 750-800
રજકાનું	બી	 4328
ગુવારનું	બી	 590-651
રાજકોટ શાકિાજી
લીંબુ	 700-1200
પોપૈયા	 110-220
બટાટા	 200-300
ડુંગળી	સુકી	 30-140
ટમેટા	 150-300
સુરણ	 180-310
કોથમરી	 100-200
મુળા	 100-150
રીંગણા	 170-300
કોબીજ	 110-150
ફલાવર	 270-420
ભીંડો	 210-310
ગુવાર	 520-590
ચોળાસીંગ	 140-280
વાલોળ	 220-310
ટીંડોળા	 110-220
કારેલા	 120-210
સરગવો	 380-520
તુરીયા	 320-400
પરવર	 370-590
કાકડી	 320-240
ગાજર	 170-360
કંટોળા	 380-520
ગલકા	 200-320
મેથી	 100-200
ડુંગળી	લીલી	 510-700
આદુ	 190-260
મગફળી	લીલી	 700
મકાઇ	લીલી	 150-240
ધ્ોલ
ઘઉં	 320-360
ગુવાર	 578-622
જીરૂ	 2880-3275
કાલાવડ
ઘઉં	ટુકડા	 324-390

બાજરો	 347-362
ગુવાર	 615-650
જીરૂ	 3041-3465
એરંડા	 614-658
જુવાર	 282-338
ચણા	 964-1641
તલી	 1100-1461
કાળા	તલ	1765-2555
સીંગફાડા	 1000-1720
મગ	 675-905
ચોળી	 500
ધાણા	 1370
તુવેર	 940-1001
જસદણ
ઘઉં	ટુકડા	 300-391
જુવાર	 380-431
મકાઇ	 355
ચણા	 1400
વાલ	 550-1000
અડદ	 1050-1246
તુવેર	 1005
મગફળી	જી-20	 1146
તલ	સફેદ	 1300-1518
તલ	કાળા	1400-2400
જીરૂ	 3371
ધાણા	 1050-1350
ઇસબગુલ	 1550
મગ	 750-1155
કળથી	 350
સીંગદાણા	1500-1700
રજકાબી	 3836
ચોળા	 300-800
જામનગર
ઘઉં	 333-380
ચોળી	 1000-1166
મગફળી	જીણી	 965
એરનડા	 540-666
તલી	 1330-1543
લસણ	 895-1700
કપાસ	 1040-1125
ધાણા	 700-1300
સીંગદાા	 1065-1600
મેથી	 650-735
ગુવાર	ગમ	 667-675
ડુંગળી	સુકી	 40-200
બોટાદ
ઘઉં	 379-394
સફેદ	તલ	 1201-1521
કાળા	તલ	1225-2425
જીરૂ	 3000-3200
મેથી	 586
મગ	 730-1000
એરંડા	 511-668
કોડીનાર
સીંગદાણા	1050-1750
મગફળી	જી-20	 1310
બાજરી	હાઇબ્ીડ	 387
ઘઉં	ટુકડા	 300-395
રાઇ	 800-898
એરંડી	 550-661
જુવાર	 250-414
રજકો	 2500-4775
મેથી	 650-646
મગ	 500-928
ચણા	 1000-1320
તલ	સફેદ	1350-1520
કાળા	તલ	1500-2615
ધાણા	 1200-1407
ગોંડલ
ઘઉં	લોકવન	 344-418
ઘઉં	ટુકડા	 346-424
કપાસ	 700-1161
મગફળી	જીણી	 1081
મગફળી	જાડી	825-226
સીંગદાણા	જાડા	 1571
સીંગફાડા	 826-1061
એરંડા	 581-681
તલ	 1301-1551
તલ	કાળા	1501-2626
જીરૂ	 2200-3411
ધાણા	 1201-1471
ધાણી	 1301-1471
લસણસ	સૂકુ	541-1441
ડુંગળી	 31-131
ડુંગળ	સફેદ	 43-79
જુવાર	 271-461
મકાઇ	 321-351
મગ	 741-1151
ચણા	 1251-1501
વાલ	 400-1026
અડદ	 451-1251
ચોળા	 651-1651
તુવેર	 1101
સોયાબીન	 621-631
મેથી	 421-700
વાાંકાનેર
ઘઉં	લોકવન	 340-401
ઘઉં	ટુકડા	 356-387
બાજરો	 3303-92
ધાણા	 1200-1398
જીરૂ	 2900-3375
જુવાર	 331-400
તલ	 1221-1412
રજકો	 3500-4061
ગુવાર	 552-632
સાવરકુાંડલા
સીંગ	મોટી	 750-780
તલ	સફેદ	 1300-1540
તલ	કાળા	2000-2550
કપાસ	 990-1300
ઘઉં	લોકવન	 315-375
ઘઉં	ટુકડા	 330-385
એરંડા	 615-665
મકાઇ	 320-380
મગ	 825-1150
ચણા	 950-1305
તુવેર	 750-1000
અડદ	 1050-1350
ગુવાર	 610-660
ઉપલેટા
મગફળી	 750-791
ઘઉં	 270-339
ધાણા	 1325-1480
બાજરો	 280-301
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ભારતમાં	 સપોટ્ટસને	 મહતવ	 અપાઇ	
રહું	છે.	રીયોમાં	ભારતની	યુવતીઓએ	
વવદેશની	ધરતી	પર	તીરંગો	લહેરાવયો	
છે.	 તયારે	 ગાંધીનગરની	 મવહલા	 ટીમે	
વોલીબોલ	 સપધાધામાં	 શહેરનું	 નામ	
રોશન	કયુધા	છે.	બેંગલોર	ખાતે	આયોવજત	
ઓલ	ઇનનડયા	 ઇનટર	સાઇ	 વોલીબોલ	
ટૂનાધામેનટમાં	નગરની	મવહલા	વોલીબોલ	
ટીમે	વસલવર	મેડલ	પર	કબ્જો	જમાવયો	
હતો.	સપધાધામાં	ખેલાડી	રકંજલ	વાલાની	
બેસટ	એટેકર	તરીકે	પણ	પસંદગી	કરાઇ	
હતી.
સાઇના	 રીજનલ	 રડરેકટર	આર	 કે	

નાયડુએ	જણાવયુ	હતું	કે	સપોટ્ટ	ઓથોરેટી	
ઓફ	 ઇનનડયા	 દ્ારા	 બેંગલોરમાં	 ઓલ	
ઇનનડયા	ઇનટર	સાઇ	વોલીબોલ	ટૂનાધામેનટનું	

આયોજન	 કરાયુ	 હતું.	 તેમાં	 વવવવધ	
રાજયોની	કુલ	7	ટીમે	ભાગ	લીધો	હતો.	
તેમાં	કેરલ,	પવચિમ	કેનદ્ર,	ગાંધીનગર,	
દવષિણ	 કેનદ્ર,	 બેંગલોર,	 ચંવદગઢ	 ષિેત્ર,	
સોનીપત	 તથા	 ભોપાલ	 સવહતના	
રાજયોની	ટીમોના	ખેલાડીઓની	ટીમનો	
સમાવેશ	થાય	છે.	ગાંધીનગર	ટીમના	
ખેલાડીઓએ	કોચ	અવમતાના	માગધાદશધાન	
હેઠળ	પહેલા	ભોપાલની	ટીમે	3-0થી,	
કોલકત્ાને	3-0થી,	બેંગલોરને	3-2થી	
હરાવીને	સેમી	ફાઇનલમાં	પ્રવેશ	કયયો	
હતો.
સેમી	ફાઇનલમાં	ચંદીગઢને	3-0થી	

હરાવીને	ફાઇનલમાં	પ્રવેશ	કયયો	હતો.	
ફાઇનલ	 મેચ	 કેરલ	 અને	 ગાંધીનગર	
વચ્ે	 રમાઇ	 હતી.	 બંનને	 ટીમો	 વચ્ે	
ભારે	રસાકસી	વચ્ે	માત્ર	એક	ગોલ	માટે	
ગાંધીનગર	ટીમ	હારી	હતી.	તેમાં	કેરલનો	

3-2થી	વવજય	થયો	હતો.	સપધાધામાં	કેરલ	
પ્રથમ,	 ગાંધીનગર	 બીજા	 સથાને	 અને	
ત્રીજા	સથાને	બેંગલોરની	ટીમ	વવજય	બની	

હતી.	સપધાધામાં	બેસટ	એટેકર	તરીકે	રકંજલ	
વાલા	અને	ચેતના	વાલાને	ખેલાડી	ઓફ	
ધ	ટુનાધામેનટ	જાહેર	કરાયા	હતાં.

િેશિલ ્ુિાનામેન્ સંપનિ: ગાંધીિગરિી 
મનિલા વોલી્બોલ ્ીમિે નસલવર મેડલ
સપધાનામાં સાઇિી ખેલાડી કિંજલ વાલાિી ્બેસ્ એ્ટેિર તરીિે પસંદગી િરાઇ િતી

ઓલ	ઇનનડયા	ઇનટર	સાઇ	વોલીબોલ	ટૂનાધામેનટમાં	ગાંધીનગરની	મવહલા	ટીમે	વવજય	
બની	હતી.	િસવીર-િાસકર
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વવરાટ	 દેવીપૂજક	 સમાજ	 વહત	 રષિક	
સવમવત	 દ્ારા	 સરકાર	 સમષિ	 વવશેષ	
11	 ટકા	અનામતની	માંગ	 કરાઇ	છે.	
દેવીપૂજક	સમાજ	આવથધાક	અને	વશવષિત	
રીતે	 પછાત	 હોવાથી	ઓબીસીના	 27	
ટકામાંથી	 દેવીપૂજક	 તેમજ	 વવચરતી	
વવમુકત	જ્ાવતઓને	11	ટકા	એસટી	વાળુ	
અલગ	અનામત	તથા	દેવીપૂજકને	એસટી	
કેટેગરીના	આવદવાસીમાં	સમાવેશ	કરી	
અલગ	અનામત	આપવાની	વવવવધ	માંગ	
સાથે	તા.	8મી	સપટેમબરે	સવારે	11થી	4	

વાગે	સતયાગ્રહ	છાવણી	ખાતે	રેલી	સવરૂપે	
સમાજના	લોકો	પહોંચશે	અને	તે	જન	
સભામાં	ફેરવાશે.	તયાર	બાદ	મુખયમંત્રીને	
વવજય	 રૂપાણીને	 વવવવધ	 માંગણીઓ	
સાથેનું	આવેદન	પત્ર	આપશે.
વવરાટ	 દેવીપૂજક	 સંઘના	 અધયષિ	

રૂપસંગભાઇ	ભરભીડીયા	જણાવે	છે	કે	
સમાજ	આવથધાક	અને	વશવષિત	રીતે	પછાત	
છે.	ઓબીસીના	27	ટકા	અનામતમાંથી	
11	 ટકા	 વવશેષ	 અનામત	 આપીને	
વશડ્ુલ	ટ્ાયબ્સમાં	સમાવેશ	કરવાની	
માંગ	કરાઇ	છે.	
સરકાર	 કે	 સમાજનો	 વવરોધ	 કયાધા	

વવના	સમાજના	6	મુદ્ાની	માંગણીઓ,	
જેમાં	11	ટકા	વવશેષ	અનામત	આપી	
એસ.ટીમાં	સમાવેશ	કરવો,	કચછમાં	રદ	
કરેલ	અનુસુવચતના	લાભ	પરત	ચાલુ	
કરવા,	વશષિણ-દરેક	વજલલા	તાલુકામાં	
હોસટેલ	 કે	 છાત્રાલય	 બનાવવી,	
સવરોજગાર	માટે	ગરીબ	વાઇબ્નટ	સમાટ્ટ	
માકકેટ	બનાવવી,	ધમધા	પરંપરાની	ગરીમા	
જાળવવી	અને	એટ્ોવસટી	કાયદો	લાવી	
દેવીપૂજકની	ગરીમા	જાળવવા	સવહતના	
મુદ્ાઓની	 માંગ	 સાથે	 મુખયમંત્રીને	
8મી	 સપટેમબરના	 રોજ	આવેદન	 પત્ર	
આપવામાં	આવનાર	છે.

ઓ્બીસીિા 27 ્િામાંથી દેવીપૂજિ તેમજ નવચરતી 
નવમુકત જ્ાનતઓિે 11 ્િા નવશેષ અિામતિી માંગ

8મીએ દેવીપૂજિ સમાજ નવશેષ 
અિામત માંગ સાથે સભા યોજશે

એિ નદવસ મા્ટે નશક્ષિ ્બિીિે વગનાખંડમાં 40 સ્ુડન્ટસ 
પ્ોફેસરોએ નવદ્ાથીથીઓિે અલગ અલગ નવષયો ભણાવયા

નશક્ષિ ્બિી નવદ્ાથીથીઓ નશક્ષિોિું 
ઉત્તરદાનયતવ સમજે છટે: પ્ોફેસર
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વશષિકમાંથી	રાષ્ટ્પવત	બનનાર	સવ.	
ડૉ.	સવધા	પલલી	રાધાકૃષ્ણની	યાદમાં	
5	સપટેમબરે	દેશમાં	વશષિક	વદવસની	
ઉજવણી	કરવામાં	આવનાર	છે.	તયારે	
કડી	સવધા	વવદ્ાલય	સંચાવલત	સેકટર	
23	નસથત	અવવિનભાઇ	પટેલ	કોમસધા	
કોલેજના	 બીકોમ	 અને	 એમકોમ	
સવહતમાં	વશષિક	વદવસની	ઉજવણી	
કરાઇ	 હતી.	 જેમાં	 40	 સટુડન્ટસ	
‘પ્રોફેસરે’	વવદ્ાથીથીઓને	અભયાસના	
પાઠ	 વશખવાડ્ા	 હતાં.	 કોલેજના	
પ્રોફેસર	જીનાલી	પટેલ	જણાવે	છે	કે	
વશષિક	વદને	વવદ્ાથીથીઓ	એક	વદવસ	
પ્રોફેસર	બની	અભયાસ	 કરાવે	 છે.	
જેનાથી	 વવદ્ાથીથીઓમાં	નાનપણથી	
નેતૃતવનાં	 ગુણો	 વવકસે	 છે.	
એક	 વદવસ	 માટે	 વશષિક	 બનીને	
વવદ્ાથીથીઓ	 વશષિકોના	 ઉત્ર	
દાવયતવને	સમજે	છે.
વધુમાં	તેમણે	કહું	કે	સમાજ	માટે	

વશષિકોની	 શું	 ભૂવમકા	 છે	 તેનાથી	

વવદ્ાથીથીઓ	 માવહતગાર	 થાય	 છે.	
વવદ્ાથીથી	 જીવનમાં	 વશષિકો	 દ્ારા	
મળતા	 જ્ાનના	 આધારે	 તેમનો	
પાયો	 મજબૂત	 કરવામાં	 આવે	 છે	
જેનાથી	તે	પોતાના	જીવનમાં	એક	
સારૂ	વયનકતતવ	સથાવપત	કરી	શકે.	
કોલેજમાં	જયારે	વશષિક	કોઇ	વવષયમાં	
અભયાસ	કરાવતા	હોય	 તયારે	કેવી	
રીતે	બેસવું	જોઇએ	તે	તેમને	ખયાલ	
આવયો	 હતો.	 સટુડન્ટસે	 વવષયોને	
અનોખા	અંદાજમાં	પ્રસતુત	કયાધા	હતાં.	

તેમણે	જુદા	જુદા	વવષયો	પ્રેઝનટેશન,	
વવવવધ	એનકટવીટી	અને	ગેમસ	દ્ારા	
કલાસ	 રૂમમાં	 પ્રસતુત	 કયાધા	 હતાં.	
વગધાખંડમાં	મેનેજમેનટ,	અથધાશાસત્ર,	
અંગ્રેજી,	આંકડાશાસત્ર	જેવા	વવષયો	
ભણાવાયા	 હતાં.	 જેમાંથી	 સવધા	
શ્ેષ્ઠ	વશષિકોની	પસંદગી	કોલેજના	
અધયાપકોએ	કરી	હતી.	માગધાદશધાક	
તરીકે	કોલેજના	આચાયધા	ડૉ.	વવજ્ા	
ઓઝા	 અને	 ડૉ.	 ધામીથી	 મહેતા	
સવહતના	ઉપનસથત	રહા	હતાં.

પાટનગરના	સેકટર	23માં	આવેલ	અવવિનભાઇ	પટેલ	કોમસધા	કોલેજમાં	વશષિક	
વદવસની	ઉજવણી	કરાઇ.	િસવીર-િાસકર
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સેકટર	 22	 જૈન	 દેરાસર	 ખાતે	
ચાતુમાધાસ	અથથે	વબરાજમાન	જૈનાચાયધા	
નરરતન	સુરીવિરજીએ	કહુ	હતું	કે	દરેક	
ધમધા	પોતાની	રીતે	વયનકતના	આતમાના	
કલયાણનો	માગધા	બતાવે	છે.	તેમ	જૈન	
ધમધા	પણ	બતાવે	છે.	જૈન	ધમધા	પૃથવી,	
પાણી,	અનગન,	વાયુ,	વનસપવતના	
જીવોની	 પણ	 રષિા,	 દયા	 કરવાનું	
વશખવે	 છે.	આનંદની	 વાત	 એ	 છે	
કે	પરમાતમા	મહાવીરે	આ	સૃષ્ટીના	
તમામ	જીવોની	રષિા,	દયા	કરીને	પણ	
કેવી	રીતે	જીીંદગી	જીવી	શકાય	એની	
વથયરીકલ	અને	પ્રેનકટકલ	જ્ાન	પણ	
આપયું	છે.
જો	 કે	 ભગવાને	 માત્ર	 ઉચ્તમ	

ભૂવમકાના	જીવને	માટે	જ	ધમધામાં	બોધ	
નથી	આપયો	 પણ	 દરેક	 ભૂવમકાના	
જીવને	અનુલષિીને	બોધ	આપયો	છે.	
ભગવાને	સાધના	કેવી	રીતે	થાય	એ	તો	

શીખવયું	પણ	પૈસો	કેવી	રીતે	કમાવાય,	
ઘરમાં	શાંવત	કેવી	રીતે	ટકે	ω	પુત્ર-પુત્રી	
વશમાં	કેવી	રીતે	રહે	 ω	રાજકારણ	કે	
અથધાશાસત્ર	પણ	કેવી	રીતે	ટકાવાય	 ω	
એ	બધું	જ	શીખવયું	કારણ	કે	ભગવાન	
પણ	સમજતા	હતા	કે	મોટા	ભાગના	
જીવો	આ	બધું	છોડી	શકતા	નથી.

આ	બધું	કરતાં	કરતાં	પણ	ધમધા	કેવી	
રીતે	થઇ	જાય	અથવા	તો	આ	સંસારની	
જીીંદગીમાં	પણ	અલપ	વહીંસા	કેવી	રીતે	
થઇ	શકે	ω	એનું	સરસ	માળખું	ભગવાને	
બતાવયું	આ	રીતે	જીવન	જીવનારને	
પૈસાની	ખોટ	ન	પડે	એમ	નહી	પણ	
સંતોષ	 પ્રગટવાના	 કારણે	 મળેલા	
પૈસામાંથી	કેવી	રીતે	વનવાધાહ	કરવો	તે	
આવડી	જાય	છે.	આમ	પરમ	પવવત્ર	
જૈન	ધમધાગ્રંથ	કલપસૂત્ર	એ	વતધામાનની	
ત્રસત	અને	વયસત	પ્રજા	માટે	અમૂલય	
ગ્રંથ	છે.	જૈન	પરંપરાના	વનયમાનુસાર	
સંસારી	જીવોને	આ	ગ્રંથ	વાંચવાનો	
અવધકાર	નથી	પણ	શ્વણ	કરી	શકે	છે.

આચાયના િરરતિ સુરીશ્વરજીએ પયુનાષણ 
પવવે આતમ િલયાણિા માગના અંગે જણાવયું

જે આતમા િલપસૂત્ર સાંભળટે, 
તેિો મોક્ષદ્ાર ઉઘડટે : જૈિાચાયના
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સરકારી	ભરતીઓ	માટે	 સપધાધાતમક	
પરીષિાની	 તૈયારી	 કરતા	 ઉમેદવારો	
તથા	 કોલેજીયનનો	 મદદ	 રૂપ	 થવા	
માટે	કલોલનાં	પ્રોફેસર	દ્ારા	જનરલ	
નોલેજની	 માહીતી	 આપતી	 તથા	
ઓનલાઇન	કસોટી	આપવાની	સુવવધા	
સાથેની	વેબસાઇટ	બનાવવામાં	આવી	
જ	છે.	શુક્રવારે	આ	સાઇટનું	ઓપનીંગ	
કરીને	ઓનલાઇન	પરીષિાનું	આયોજન	
કરવામાં	આવયું	હતુ.	રાજયભરમાંથી	
મોટી	સંખયામાં	યુઝરો	આ	વેબસાઇટને	
લાઇક	કરી	રહા	છે.
કલોલ	 કોલેજનાં	 અંગ્રેજી	

વવભાગના	 અધયષિ	 પ્રોફેસર	 એમ.	
એ.	 મેકવાને	 ગુજરાતના	 તમામ	
વવધાથીથીઓ	વહતને	ધયાનમાં	રાખીને	
‘મઘુકાનત.ઇન’	 નામની	 આ	
વેબસાઇટ	લોનચ	કરવામાં	આીર	છે.	
જેમાં	સપધાધાતમક	પરીષિાઓમાં	પુછાતા	

તેમજ	 કોલેજમાં	 અભયાસક્રમમાં	
આવતા	 હેતુલષિી	 પ્રશ્ો	 વેબસાઇટ	
ઉપર	 મૂકયા	 છે.	 જેનો	 ગુજરાતના	
વવધાથીથીઓ	દ્રારા	સારો	પ્રવતસાદ	મળી	
રહો	 છે.કલોલ	 કોલેજના	 વપ્ર.ડાધા.
કે.સી.દેશમુખે	 શુક્રવારે	 વેબસાઇટ	
ખુલલી	મુકી	હતી.	જેમાં	ડાધા.એચ.કે.
સોલંકી,	ડાધા.બી.એન.પટેલ	અને	પ્રો.
પી.એચ.સોલંકી	વગેરે	સમગ્ર	સટાફ	
પરરવાર	હાજર	રહો	હતો.	કોલેજના	
100	જેટલા	વવધાથીથીઓએ	આ	પરીષિા	

આપી	હતી.	આ	નવીન	અવભગમનું	
અમદાવાદની	 એચ.કે.આટ્ટસ	
કોલેજમાં	ગુઆટા	દ્રારા	પ્રો.મેકવાનનું	
સનમાન	કરવામાં	 	આવયુ	હતુ.	આ	
પરીષિાનું	પરીણામ	પણ	ઓનલાઇન	
મુકવામાં	 આવશે.	 ગુજરાત	 અને	
સૌરાષ્ટ્ની	 ઘણી	 બધી	 કોલેજોના	
વવધાથીથીઓ	આ	સાઇટ	પર	જોડાઇને	
પરીષિા	આપી	 રહા	છે.	 વોટસઅપ	
દ્રારા	પણ	વવધાથીથીઓ	આ	પરીષિા	ઘેર	
બેઠા	આપી	રહા	છે.

સપધાનાતમિ પરીક્ષાિાં ઉમેદવારો મા્ટે 
િલોલિાં પ્ોફેસરે વે્બસાઇ્ ્બિાવી
જિરલ િોલેજિી ઓિલાઇિ માનિતી-ચિાસણી :  યુઝર જોડાયા

િાસકર નયયૂઝ | ગાાંધીનગર

રાજયમાં	 ભાવવ	 વશષિકો,	 હાલના	
વશષિકો	 અને	 વદવયાંગ	 બાળકોને	
અભયાસ	કરાવતા	વશષિકોની	હાલત	
ખુબ	જ	ખરાબ	છે.	ભાવવ	 વશષિકો	
નોકરી	માટે	રજૂઆતો	કરે	છે.	હાલના	
વશષિકો	ફીકસ	પગાર	સામે	લડે	છે	અને	
વદવયાંગ	બાળકોને	અભયાસ	કરાવતા	
વશષિકો	સાથે	ઓરમાયુ	વતધાન	થઇ	રહું	
છે	તેમ	વહત	રષિક	સવમવતના	કનવીનરે	
આષિેપ	કરતા	કહું	હતું.	વધુમાં	કહું	
કે	સરકાર	વશષિક	વદવસ	5	સપટેમબરે	
મનાવશે.	પરંતુ	કોઇ	વશષિક	કેવી	રીતે	
ફરજ	બજાવે	છે	તે	કોઇ	જાણશે	નહીં.
દેશભરમાં	5મી	સપટેમબરે	વશષિક	

વદવસની	ઉજવણી	કરાશે.	વશષિકોની	
વાહવાહી	કરાશે.	ચાણકયના	વાકય	
‘વશષિક	કભી	સાધારણ	નહીં	હોતા’ને	
જોરશોરથી	દોહરાવવામાં	આવશે.	
વશષિકોને	 પાનો	 ચડાવી	 તેમની	
વાતોને	 હવામાં	 ઉડાવી	 દેવાશે.	
વવવશષ્ઠ	વશષિક	વહત	રષિક	સવમવતના	
કનવીનર	જીતેનદ્ર	પારેખે	 કહું	હતું.	
વધુમાં	 કહું	 કે	 સરકાર	 વશષિકોની	

ઉપેષિા	કરી	રહી	છે.	જેમાં	વદવયાંગ	
બાળકોના	વશષિકોની	ખાસ.	વવવશષ્ઠ	
બાળકોને	અભયાસ	કરાવતા	વશષિકોને	
કયારેય	 વનયવમત	 પગાર	 અપાતો	
નથી.
વશષિકોને	તો	દુર	પરંતુ	બાળકોનુ	

પ્રથમ	સત્ર	પૂરુ	થવા	આવયું	છે,	છતા	
તેમના	 ગણવેશ	 અપાયા	 નથી.	
વશષિકોને	 મળતા	 લાભોના	 બીલો	
અટકાવી	રખાય	છે	અને	ત્રણ	ત્રણ	
મવહના	વનકળી	જાય	તો	પણ	રકમ	
હાથમાં	આવતી	નથી.	નામદાર	કોટટે	
દ્ારા	 03/07/2013ના	 રોજ	સીધો	
એકાઉનટમાં	 પગાર	 કરવા	 આદેશ	
કરાયો	હોવા	છતા	ગ્રાનટના	નાણાં	
સંચાલકોના	 હાથમાં	 અપાય	 છે.	
કોટ્ટના	આદેશનો	ઘોર	ઉલલઘન	કરે	
છે.	જયારે	વય	વનવૃત	થતા	વશષિકોને	
એક	 પણ	 લાભ	 આપવામાં	 આવ	
તો	 નથી	 અને	 સીધો	 જ	 દરવાજો	
બતાવામાં	આવે	છે.	વશષિક	વદવસની	
ઉજવણીમાં	 વદવયાંગ	 બાળકોના	
વશષિકોની	 નસથવતમા	 સુધારો	
લાવવાનો	એક	નમ્ર	પ્રયાસ	સરકાર	
દ્ારા	કરાય	તેવી	અમારી	માંગ	છે.

નશક્ષિ નદિ મિાવાય છટે, પરંતુ નદવયાંગ 
્બાળિોિા નશક્ષિોિી િાલતમાં િોઇ ફેર િથી

નવનશષ્ઠ શાળાિા નશક્ષિો સાથે 
સરિારિું ઓરમાયું વતનાિ : સનમનત

ગાંધીિગર :	ગણેશ	ચતુથીથીને	માત્ર	
ગણતરીના	વદવસો	બાકી	છે.	તયારે	
બજારમાં	 ભગવાન	 ગણેશજીની	
માટીની	 મૂતીથીઓનું	 આગમન	 થઇ	
ચુકયું	છે.	આયોજકોએ	દૂંદાળા	દેવની	
સથાપના	કરાવા	માટે	મૂવતધાની	ખરીદી	
કરી	લીધી	છે	અને	તમામ	તૈયારીઓને	
આખરી	ઓપ	આપી	વદધો	છે.	ગણેશ	
ચતુથીથીના	દસ	વદવસ	સુધી	શહેરના	
વવવવધ	વવસતારોમાં	સાંસકૃવતક	કાયધાક્રમો	
સાથે	 શ્ીજીની	 ભનકતનો	 માહોલ	
જામશે.	 આ	 વષથે	 ગાંધીનગરમાં	
પરંપરાગત	રીતે	ગણેશોતસવ	વવવવધ	
સેકટરોમાં	 ઉજવવામાં	 આવી	 રહો	
છે.	તેમાં	સે-3,	સે-6,	સે-4,	સે-22	
તેમજ	ગ્રામય	 વવસતારમાં	આયોજન	
કરાયું	 છે.	 આયોજકોએ	 મંડપ	
અને	 ડોમ	 તૈયાર	 કયાધા	 છે.	 ઉપરાંત	
બજારોમાં	 વવધનહતાધાની	 મૂવતધાઓની	
ખરીદી	કરવા	માટે	લોકો	ઉમટી	રહાં	
છે.	ગણેશ	ભકતોએ	ગણેશ	ચતુથીથીની	
તૈયારીના	ભાગરૂપે	વવવવધ	બનાવટના	
થમયોકોલમાંથી	 બનાવેલા	 ગણેશ,	
બેટરીથી	ચાલતા,	ગોળ-ગોળ	ફરતા,	
શાકભાજીમાંથી	બનાવેલા,	ફૂલોમાંથી	
બનાવેલા	તથા	પ્રાકૃવતક	ચીજ	વસતુઓ	
ઉપયોગ	કરીને	બનાવેલા	અને	માટીના	
ઇકો	 ફ્ેનડલી	 ગણેશજી	 બનાવવાનું	
આયોજન	કયુધા	છે.

પા્િગરમાં ગણેશ 
ચતુથીથીિી ભવય 
ઉજવણી િરવા તૈયારી

> પહેલા  પાનાનુાં અનુસાંધાન
કલોલમાાં સમાધાન...
જેમાં	ઉશકેરાયેલા	શખસોએ	ધમથેનદ્ર	
પુરૂષોતમદાસ	 પટેલ	 (ઉ.વ.32	
રહે.સનેહ	 રેસીડેનસી	 બોરીસણા	
રોડ)	પર	એકા	એક	ધારીયા	ધોકા	
તેમજ	 વતષિ	 હથીયારોથી	 હુમલો	
કરતા	નાસભાગ	મચી	ગઇ	હતી.	
બનાવની	 જાણ	 પોલીસને	 થતા	
શહેર	પીઆઇ	વી	ડી	વાળા	સહીત	
પોલીસ	કાફલો	ઘટના	સથળે	દોડી	
ગયો	હતો.
પોલીસને	 આવતી	 જોઇ	

હુમલાખોર	શખસો	હથીયાર	નાંખી	
ભાગી	છૂટ્ા	હતા.	જયાં	ધમથેનદ્રને	
માથા	સહીત	શરીરે	ગંભીર	ઇજાઓ	
થતા	તેને	તાતકાલીક	સારવાર	અથથે	
કલોલ	 સામુહીક	 આરોગય	 કેનદ્ર	
લઇ	જવાયો	હતો.	જયાં	પ્રાથવમક	
સારવાર	આપી	વધુ	સારવાર	માટે	
કલોલની	 ખાનગી	 હોનસપટલમાં	
લઇ	જવાયો	હતો.
આ	 બનાવને	 ધયાને	 લઇને	

પોલીસ	 દ્ારા	 બનાવ	 સથળ	 પર	
પોલીસ	બંદોબસત	ગોઠવી	દેવામાં	
આવયો	 છે.	 જયારે	 બીજી	 તરફ	
ઇજાગ્રસત	યુવાન	ધમથેનદ્ર	પટેલની	
ફરીયાદ	 લેવા	 તાજવીજ	 હાથ	
ધરવામાં	આવી	છે.

વડાલીમાાં બરફનુાં તશવલીંગ 

વડાલીમાં	સગર	સમાજ	અને	ગજાનંદ	યુવક	મંડળ	દ્ારા	
વડાલી,	ખેડબ્હ્ા	માગધા	પર	મહાકાળી	મંવદર	પરરસરમાં	
રાતે્ર	બાબા	અમરનાથનું	બરફનું	વશવલીંગ	તેમજ	ગુફા	
બનાવવાતા	હર	હર	મહાદેવ,	બમ	બમ	ભોલેના	નાદથી	
વાતાવરણ	ભરકતમય	બની	ગયુ	હતું.	િસવીર - તનિુલ પટેલ

આ ્્ટસ િોલેજ મોડાસામાં NSSિા 
ઉપક્રમે િવીઝ સપધાનાિું આયોજિ
મોડાસા |	શ્ી	મ.લા.ગાંધી	ઉ.કે.મંડળ	મોડાસા	સંચાવલત	
આટ્ટસ	કોલેજ	મોડાસામાં	રાષ્ટ્ીય	સેવા	યોજના	અનવયે	
વતધામાનમાં	નોકરીની	સારી	તકો	મળે	તેમજ	જ્ાનનો	
વધારો	 થાય	 તે	 હેતુથી	 લેવખત	 પરીષિાનું	 આયોજન	
કરાતાં	પીસતાળીસ	જેટલા	સવયંસેવકોએ	ભાગ	લીધો	
હતો.	આ	સપધાધામાં	પ્રથમ	સથાન	ખાંટ	અવવિન	એસ.,	
વદ્રવતય	ભોઇ	વચરાગ	એ.,	તૃવતય	વાસવણ	ખુશબુ	યુ.	એ	
પ્રાપત	કયુું	હતું.	આચાયધા	ડાધા.	વદપકકુમાર	જોષી,	મંડળના	
પ્રમુખ	નવીનચંદ્ર	આર.મોદી,	પ્રભારી	મંત્રી	મહેનદ્રભાઇ	
વી.શાહ,	અને	પ્રોગ્રામ	ઓફીસર	એમ.બી.દેશમુખે	
સપધધાકોનું	શુભેચછાઓ	પાઠવી	હતી.

જે.્બી.શાિ સિકુલિા ્ટે્બલ ્ટેિીસ 
ખેલાડીઓ રાજયિક્ષાએ ઝળિળયા
મોડાસા  |		મ.લા.ગાંધી	ઉ.કે.મંડળ	મોડાસા	સંચાવલત	
શ્ી.જે.બી.શાહ	ઇગલીંશ	મીડીયમ	સકુલ	ભાઇઓની	
ટેબલ	 ટેવનસ	 જુવનયર	 ટીમે	 ઇલેવન	 સપોટ્ટસ	 ઇનટર	
સકુલ	સટેટ	ચેનમપયનરીપ	2016	ગુજરાતમાં	ભાગ	લઇ	
વદ્તીયક્રમ	પ્રાપત	કરી	વસલવર	મેડલ	પ્રાપત	કયયો	હતો.	આ	
સપધાધામાં	અરમાન	શેખ,જોય	અરોરા,	હષધાવધધાન	સુંદર	
દેખાવ	કરી	શાળા	તથા	અરવલલી	જીલલાનું	નામ	રોશન	
કરતાં	પ્રમુખ,	ઉપપ્રમુખ,	ટ્સટ્ીઓ,માનદમંત્રીઓ	તેમજ	
શાળાના	આચાયધાએ	વવજેતા	ખેલાડીઓને	બીરદાવયા	
હતા.આ	ટીમને	કોચ	મજહર	સુથાર	તથા	ટ્ેનર	ઝુબેર	
સુથારે	માગધાદશધાન	પુરૂ	પાડયું	હતું.

િાસકર નયયૂઝ | તવજયનગર

વવજયનગર	 તાલુકાના	 બાલેટાના	
વતની	 અને	 અમરેલી	 ખાતે	
ફરજ	 બજાવતા	 જેલર	 ઇનસપેકટર	
વહમમતલાલ	ધનજીભાઈ	ગામેતીનું	
ગુરૂવારે	રાતે્ર		હ્રદયરોગના	હુમલામાં	
અવસાન	થયું	હતું.	જેમની	શુક્રવારે	
ખાતે	અંવતમ	વવવધ	કરવામાં	આવી	
હતી.	 જેમાં	 સમાજજનોની	 સાથે	
રાજકીય	 સામાવજક	 અગ્રણીઓ	
હાજર	રહાં	હતા.	
આ	અંગે	 વવજયનગર	 તાલુકા	

પ્રાથવમક	 વશષિક	 સંઘના	 અધયષિ	
મનોજભાઈ	ગામેતી	અને	બાલેટા	
શાળા	નં.1ના	આચાયધા	અવનલભાઈ	
ગામેતીના	જણાવયા	અનુસાર	તેમની	
અંવતમ	 વવવધ	 શુકવારે	 કરવામાં		
આવી	હતી.

્બાલે્ાિા જેલરિું 
અમરેલીમાં થયેલંુ 
અવસાિ


