
િસટી િરપોટ્ટર } ધ ગુજરાત કેન્સર ્સો્સાયટી,  લાયન્સ 
કલબ ઓફ અમદાવાદ કરાણાવતી ડિઝાઈયર ‘્સજદા’ ફંિ 
રેઈઝીંગ કાયણાક્રમ યોજવા જઈ રહુું છે. ગુજરાત ચેમબર 
ઓફ કોમ્સણા એનિ ઈનડ્રસ્ટ્ી યુથ વવુંગના ્સહયોગથી 
આ  કાયણાક્રમ  યોજાવા  જઈ  રહી  છે.   4  એવરિલના 
જી.એમ.િી.્સી  ઓડિટોડરયમ  ખાતે આ ચેડરટી 
મનોરંજક  કાયણાક્રમ  યોજશે  અને  તેમાું  જે િોનેશન 
આવશે તે ્સીધે્સીધુું ગુજરાત કેન્સર ્સો્સાયટીને જશે. 
આ કાયણાક્રમનો લકયાુંક કેન્સર પીડિત 1 હજાર દદીદીઓને 
મફત ્સારવાર માટે મદદરૂપ થવાનો છે. એક દદીદી દત્તક 
લેવાનો ખચણા આશરે 20 હજાર જેટલો છે.
 ‘્સજદા’ મનોરંજક કાયણાક્રમમાું ગુજરાત ગૌરવ એવોિ્ડ 
વવજેતા ્સૂફી િાન્સર  વબના મહેતા  ‘્સૂડફયાના’  રજૂ 
કરશે. એનઆઈએફટી (નીફટ)ના ગેજયુએટ કાયલ 
પારખનો ફેશન શો રજૂ કરવામાું આવશે, જેમાું કાયલ 
પારખ, વનમણાલા ભુંિારી, ્સરોજ જૈન , નીતા ભુંિારી 
ભાગ લેશે.

upcoming event
1 હજાર કેનસર 
પીડિતોની મદદ 
માટે કલ્ચરલ ઈવેનટ

યોગા ક્ાસિિ શરૂ કરીએ તયારે િૌથી પહે્ો સિચાર આિે કે કયા કોસ્ચયયુમ પહેરીને 
યોગા કરીશયું? યોગા ઈન્ડિયન ટ્ેડડિશન છે. તો પછી તે કરતી િખતે ખાદી કેમ ના 
પહેરાય? આિા સિચારથી યોગા િખતે ખાદી િેર પહેરિાનયું ચ્ણ િધતયું જાય છે.

યોગા માટે પણ આવી 
ગયા છે કૂલ ખાદી વેર

િસટી િરપોટ્ટર }  બોિીને  રીલેક્સ  રાખે, 
બોિી ફીટ રાખે અને  બોિીને  ફલેકક્સબલ  કરે 
યોગા.. યોગા કલાવ્સ્સ શરૂ કરવા હોય કે પછી 
યોગા  ઘરે  જાતે  કરવા  છે  એવો વવચાર  આવે 
તયારે આપરે ્સૌથી પહેલા યોગા કરવા માટે કેવી 
મેટ લઈશુું અને યોગા અટાયર શુું હશે તેનો વવચાર 
આવે.  યોગા શરુું  કરવા છે અેવો  વવચાર આવે 
એટલે ્સૌથી પહેલા શોવપુંગનો વવચાર આવે અને 
શોવપુંગમાું આપરે ખા્સ કરીને સ્ટાઈવલશ અને ટ્ેનિી 
યોગા મેટ, તેમજ ટાઈટ, સ્લીવલે્સ કે ટી-બેગ્સ 
અટાયર યોગા માટે પહેરવાનુું પ્સુંદ કરીએ છીએ. 
જોકે યોગા એ ટ્ેડિશનલ ભારતીય ફીટને્સ મુંત્ર 
છે. તો પછી યોગા માટે પર ટ્ેડિશનલ-ભારતીય 
અટાયર (કપિાું) કે પછી મેટ વાપરવામાું શુું ખોટુું 
છે ω? એટલે જ શહેરમાું હવે ખાદીના યોગાવેર અને 
આકરણારનુું કેનદ્ર બની રહા છે.  
  યોગા  વેર  અને  ખાદી  વેર  વવશે  વાત 

કરતાું  મોરલ  ફાઈબરના  શાવલની  શેઠ અમીને 
જરાવયુું  કે,  ‘આ  100  ટકા  નેચરલ  ફેવરિક  છે. 
બાયોડિગ્ેિબલ(બૅકટીડરયા જે જુંતુ) મડટડરયલમાુંથી 
તૈયાર થાય છે, જે ખૂબ મહેનતનુું કામ છે . આમાું 
ભારે  મશીનરી  નથી  વાપરવામાું  આવતી  અને 
આ પયાણાવરરમાું ખરાબ છાપ નથી પાિતુું. હાથ 
વરાટથી તૈયાર કરવામાું આવેલુું આ ફ્ેવરિક એલજી્ડ 
ફ્ી હોય છે. તેમજ કોઈ હામણાફૂલ કેમીકલ પર યુઝ 
નથી થતાું. અમે 2500 કરતાું વધારે આડટ્ડ્સન અને 
ક્રાફટના લોકોને ્સપોટ્ડ કરીએ છીએ. ખા્સ કરીને 
જે મવહલાઓ જે  ડરમોટ વવસ્તારમાું રહે છે, તેમના 
માટે આજીવવકાનુું ્સાધન છે. યોગા અને મેડિટેશન 
એ આપરા ભારતનુું છે. યોગા મેડિટેશનથી શાુંવત, 
સ્વથયતા અને શુદ્ધતા રિાપત થાય છે. યોગના આ 
ગુરોને  ધયાનમાું  રાખીને  મોરલ  ફાઈબર  દ્ારા 
યોગા અને સ્પા વેરને સ્પેવશયલી ખાદીમાું ડિઝાઈન 

કરવામાું આવયા છે. 100 ટકા કોટન ફેવરિક ્સમરમાું 
ફ્ેશમેન આપે છે.   યોગા એ ઈકનિયન ટ્ેડિશન છે. 
તો પછી તે કરો તયારે પર આપરે આપરી ખાદી કેમ 
ના પહેરાય? આવા વવચારથી જ યોગા કરતી વખતે 
ખાદી વેર પહેરવાનુું ચલર વધતુું જાય છે.

new trend

}ચાઈસનિ બે્ડિ કો્ર, ઉપરની િાઈડિ િયુડિન 
બટ્િ અને નીચે ટ્ાઉઝર. બ્ાઉન અટાયર

શારીડરક અસવસ્થતા સામે લિી બનાવયા િ્ચત્ો
િસટી િરપોટ્ટર } રિારબધના ખેલમાું 
માર્સ  હતાશાથી  પીિાય  છે 
પર આ  કસ્થવતમાું  કયારેક  કમળ 
પર  ખીલી  ઉઠે  છે  તેવો  મે્સેજ 
રવવશુંકર  રાવળ  આટ્ડ  ગેલેરીમાું 
વવશાલ ભારવડિયાના શરૂ થયેલા 
એકકઝવબશનમાું મળે છે. બાળપરમાું 
હૃદયમાું  વછદ્ર હોવાને કારરે આજે 
યુવાન  વયે  પર  શાડરરીક  રીતે 
અસ્વસ્થ છતાું મક્કમ મનોબળે તેને 
વચત્રો દોરવા રિેયયો. આકાશના રંગો, 
નેચર અને તેમાું પર ઝાિ ઉપર નાના 
નાના ઘર અને ટેકરીઓ વચત્ર દોરવા 
માટે વવશાલના મનગમતા વવરયો 
છે. રંગ અને રેખાનો રંગોત્સવ તેના 
વચત્રોમાું જોવા મળે છે. વચત્રકલામાું 
્સજણાનતાના જે ગુરો હોય તે પીંછી 
દ્ારા  રંગોથી  ઉભરી  આવયા  છે. 
એકકઝવબશન 4 માચણા ્સુધી 12થી 8 
દરમયાન જોઈ શકાય છે.

painting exhibition

આ સચત્ર કરતી િખતે મને ખૂબ મઝા પડિે્ી. 
િૂયયોદયનો િમય અને નદીમાં પડિતાં આછા 

ડકરણો મારા માનિપટ પર હતાં. કેનિાિ પર એક 
પછી એક રંગો ્ાગતા ગયા અને તૈયાર થયયું આ 
સચત્ર. માત્ર િિાર જ નહીં િાંજ પણ કેટ્ી 
રસિયામણી છે તે િાત આ સચત્રમાં કયાંકને કયાંક 
છૂપાયે્ી છે.  -વિશાલ ભાણિડિયા

સવાર નહી,ં સાજં પણ રળિયામણી

દડરયાના ખારા પાણીને મીઠું કરવું જરૂરી છે
િસટી િરપોટ્ટર } ઇકનિયન ઇકનસ્ટટ્ુટ 
ઓફ ટેકનોલોજી ગાુંધીનગર દ્ારા 
‘પારી,  ખોરાક  અને  એનજી્ડ 
નેક્સ્સ’  વવરય  પર  ્સેવમનારનુું 
આયોજન  કરવામાું  આવયુું  હતુું. 
જયાું  ટકાઉ  ઉજાણાનાું  સ્ત્રોતો  અને 
ઉતપાદન, ટકાઉ ખોરાકનાું ઉતપાદન 
અને  તેનુું  મેનેજમેનટ,  ઉજાણાની 
બચત રિવક્રયા અને ફૂિ ઇનિસ્ટ્ીઝ, 
્સીઓટુનાું  સ્ત્રાવની  જાગરુકતા, 
ગલોબલ વોવમિંગ અને કાબણાન કેપચર 
ટેકવનક્સ વગેરે  વવરયો પર ચચાણા 
કરવામાું આવી હતી. ્સોમવારે શરૂ 
થયેલાું  ‘યુકે-ઇકનિયા  વોટર,  ફૂિ 
એનિ એનજી્ડ નેક્સ્સ’ ્સેવમનારને 
રોયલ ્સો્સાયટી ઓફ લુંિન અને 
ડિપાટ્ડમેનટ  ઓફ  ્સાયન્સ  એનિ 
ટેકનોલોજી,  ભારત  ્સરકારનાું 
્સપોટ્ડથી યુવનવવ્સણાટી ઓફ રિેિફોિ્ડ 

અને  આઇઆઇટી-જીએનનાું 
્સવહયારા આયોજન હેઠળ યોજવામાું 
આવયો હતો. 
યુવનવવ્સણાટી ઓફ રિેિફોિ્ડનાું રિો.

ઇકબાલ એમ.મુજતાબાએ દડરયાનાું 
પારીમાુંથી મીઠુું કાઢવાની રિવક્રયાને 
પાર પાિવા માટેની ઉજાણા  કાયણાક્ષમ 
ડિઝાઇન  અને  ઓપરેશન  વવશે 
જરાવયુું હતુું. તેમરે કહુું કે, તાજા-
ચોખખાું  પારીનો  વપરાશ  4થી  8 
ટકા જેટલો દર વરષે વધી રહો છે, 

જેને  2.5  ગરી  વસ્તીનો  વધતો 
વધારો પર અ્સર કરે છે. 94 ટકા 
દુવનયાનુું પારી ખારુું છે, તયારે ખારા 
પારીમાુંથી મીઠુું પારી બનાવવાની 
કાઢવાની રિવક્રયા આજના જમાનામાું 
દુવનયાનાું  ઘરાું  ભાગોમાું  ટકાઉ 
માનવ વ્સવાટ માટે મહતવપૂરણા છે. 
અમને આ કાયણા કરવા માટેનાું ઘરાું 
ડર્સચણા પેપ્સણા મળયાું છે, જેમની ્સાથે 
અમે કોલાબોરેશનમાું કામ કરીશુું. 
આ  ્સેવમનારમાું  20  જેટલાું 

પેપ્સણા  આઇઆઇટી,  યુવનવવ્સણાટી 
ઓફ  રિેિફોિ્ડ,  ઇમપેડરયલ  કોલેજ 
લુંિન,  ઇંગલેનિ  યુવનવવ્સણાટી ઓફ 
હલમાુંથી  રજૂ  થયાું  હતાું.  આ 
ઇવેનટનાું  કો-ઓડિ્ડનેટર  રિો. 
રાજગોપાલન શ્ીવનવા્સને કહુું કે, 
ભારતીય અથણાતુંત્ર આગામી વરયોમાું 
વવક્સશે, તયારે આપરને પારી,ઉજાણા 
અને ખોરાકનાું ઉતપાદનોની મોટા 
રિમારમાું  જરૂર  પિશે.  ભારતીય 
્સુંદભણામાું  પિકારો  જુદા  છે  જેથી 

અમે  અમારા  ્સહભાગીઓ  ્સાથે 
તેનાું  ્સાયકનટડફક  ્સમસ્યાઓને 
શેર  કરવાનો  ઉદ્ેશ  રાખીએ  છે. 
આથી  અનય  દેશોની  વવકવ્સત 
ટેકનોલોજી્સથી  આપરે  શીખીએ 
અને આપરા દેશમાું તેને લાગુ પાિી 
શકીએ. આ ઉપરાુંત રિેઝેનટેશન્સથી 
જારકારી  મેળવવાની  ્સાથે  આ 
્સેવમનારથી  યુકે  અને  ભારતના 
ફેકલટી અને સ્ટુિન્ટ્સ એક્સચેનજની 
તકો વધશે. 

જયુદી-જયુદી પદ્ધસતઓથી ગંદા પાણીને િાફ કરિાથી તેનાં 
ઉતપાદનની ડકંમત ઓછી કરિા તેમજ ઉજાજાનાં િપરાશને 

ઓછી કરિા માટેની મોટી તકો ઊભી થઇ શકે છે. મોટા પ્રમાણમાં 
આિતયું ઇ્ડિસટ્ીના પાણીને બોઇ્ર કે િાદી નક્સનંગ પ્રસરિયા માટે 
અઘરી અને મોંઘી ટ્ીટમે્ટની જરૂર નથી.   
પ્રો.બાબજી શ્રીવિિાસિ, આઇઆઇટીજીએન, ફેકલટી. 

seminar @ iit-gn પાણી શદુ્ધ કરવા મોંઘી ટ્ીટમનેટ જરૂરી નથી

‘િદવય ભાસકર’ની ટીમ કોપપોરેટ 
ફૂટબોલ ટુનાનામેનટની ફાઈનલમાં

: ‘સદવય ભાસકર’ની ફૂટબો્ ટીમ ડિેકાથ્ોન દ્ારા આયોસજત 
‘કોપયોરેટ ફૂટબો્ ટુનાજામે્ટની ફાઈન્માં પહોંચી ચૂકી છે અને 
હિે 4 માચજાના રોજ સશિમ ક્િલટ્િીની ટીમ િાથે ફાઈન્માં 
મયુકાબ્ો થશે.

િસટી િરપોટ્ટર } માઇકા- મેનેજમેનટ 
ઇકનસ્ટટ્ુટ દ્ારા ‘નયૂ મીડિયા એનિ 
ડિવજટલ  ડફલો્સોફી’  વવરય  પર 
વક્કશોપનુું  આયોજન  મુંગળવારે 
કરવામાું  આવયુું  હતુું.  જયાું 
અમેડરકાનાું ટેમપલ યુવનવવ્સણાટીનાું 
્સોવશયોલોજીનાું રિોફે્સર શાનયાુંગ 
ઝાઓએ પોતાનાું પેપ્સણા રજૂ કરીને 
તેના પર ચચાણા કરી હતી. 
તેમરે પેપરનાું ડર્સચણામાું જરાવયુું 

હતુું કે લોકોની ડિવજટલ ડફલો્સોફી 
ઘરી  બદલાઇ  છે.  આજકાલ 

મોબાઇલ, ઇનટરનેટ પર ઉપલબધ 
્સોવ્સણા્સથી લોકો ્સાથે ્સુંકળાઇ રહેવા 
માટે  લોકો  જુદા-જુદા  ્સોવ્સણા્સનો 
ઉપયોગ  કરી  રહાું  છે.  તેમાું 
મોબાઇલ એપ્સથી માુંિીને ્સોવશયલ 
મીડિયાનો ્સમાવેશ થાય છે. આ 
કોમયુવનકેશનને  લીધે  ્સમાજમાું 
્સબુંધોની પડરભારા બદલાઇ ગઇ 
છે. લોકો ઇનટરનેટ અને ્સોવશયલ 
મીડિયા  પર આધાડરત બનયાું  છે. 
એક જમાનો એવો હતો કે આપરે 
આપરી ઓળખને અજાણયાું લોકોની 
્સામે ્સહજતાથી ખુલલી પાિતાું ન 

હતાું, તેમજ અજાણયાું લોકો ્સાથે 
વાત કરવામાું ્સહજ ન હતુું. જયારે 
ઇનટરનેટ નેટવડકિંગને લીધે અજાણયાું 
લોકો ્સાથે વાતચીત કરતાું થયાું છે 
અને પોતાની ઓળખ પર ્સહજતા 
પૂવણાક  લોકોને આપવા  માુંડાું  છે. 
વધુમાું તેમરે જરાવયુું કે મોબાઇલ 
અને ઇનટરનેટને લીધે હવે પ્સણાનલ 
કોમયુવનકેશન ઓછા થઇ ગયાું છે. 
લોકો ઓનલાઇન વાતચીત કરવાનુું 
વધુ પ્સુંદ કરે છે. એકબીજાને મળવા 
કરતાું વો્ટ્સએપ, હાઇક, ફે્સબૂક 
જેવી એપ્સ પર વધારે ્સમય આપે 

માઇકા- મેનેજમે્ટ ઇન્સટટ્યુટ દ્ારા ‘્યૂ મીડડિયા એ્ડિ ડડિસજટ્ ડફ્ોિોફી’ 
સિષય પર િક્કશોપનયું આયોજન મંગિિારે કરિામાં આવયયું હતયું.

સોિશયલ મીડિયામાં લોકો 
સહજતા્થી ઓળખ આપે છે
digital media

શૌિલક ગાંધી }  આઇઆઇએમ- અમદાવાદ માું છેલલા 10 વરણાથી 
છ મવહનાનો ્સટીદીડફકેટ કો્સણા ઇન મેનેજમેનટ ફોર ઓડફ્સ્સણા ઓફ 
આમિ્ડ ફો્સીદી્સ ચાલે છે અને આજ ્સુધીમાું 500થી વધારે ઓડફ્સ્સષે 
આ કો્સણાનો લાભ લીધો છે. આ વરણાની બેચમાું કુલ 57 ઓડફ્સ્સણા 
જોિાયા છે જેમાું 12 મવહલા ઓડફ્સ્સણાનો ્સમાવેશ થાય છે. આમિ્ડ 
ફો્સીદી્સમાુંથી વનવૃત થનારા ઓડફ્સ્સણા કોપોરષેટ ક્ષેતે્ર ્સેકનિ કેડરયર શરૂ 
કરી શકે એ માટે આઇઆઇએમ- અમદાવાદમાું આ કો્સણા ચલાવવામાું 
આવે છે.  આમીદીમાું કનણાલ રાજેશ ઓહોલ મૂળ પૂરેના છે અને હાલમાું 
તેઓ આ કો્સણા કરી રહા છે. તેમરે કોલકાતા, કાશમીરમાું પૂુંચ ખાતે 
એલઓ્સી, આ્સામ વગેરે જગયાએ ફરજ વનભાવી છે, જેઓ હાલ 
આ કોરણા કરી રહા છે.  
એરફો્સણામાું  પૂવણા સ્કવોિ્ડન લીિર ્સીની થોમ્સ મૂળ કેરાલાના 

છે તેમરે 10 વરણા ્સુધી એરફો્સણામાું પુંજાબ, વિોદરા, આગ્ા અને 
ચેનનાઇમાું એકાઉનટ રિાનચમાું ડુટી કરી છે. તમે શા માટે એરફો્સણા 
જોઇન  કયુિંω? આ રિશ્નના જવાબમાું  ્સીનીએ  કહુું  મને  પહેલેથી 
યુવનફોમણાવાળી જોબ માટે લગાવ હતો.એક પુત્રીની માતા ્સીનીના 
પવત ચેનનાઇમાું રિોજેકટ મેનેજર તરીકે જોબ કરે છે અને હવે તે પોતે 

પર કોપયોરેટ ્સેકટરમાું જોબ કરવા માુંગે છે. એરફો્સણામાું કેવા તવરીત 
વનરણાયો લેવા પિે છે ત વવશે કહુું કે વિોદરાથી દૂર એરફો્સણાના એક 
બેઝ પર એકવાર મારા વ્સવનયર ઓડફ્સર હેવલકોપટરમાું આવયા હતા 
પરંતુ હેવલકોપટર ઉતારવા માટેની જગયા પાઇલટને ઉપર આકાશમાુંથી 
દેખાતી નહોતી. આથી તેમરે મારો ્સુંપક્ક કયયો અને મેં તરત જ જમીન 
પર ધુમાિો કરીને તેમને હેલીકોપટર લેનિ કરાવવામાું ્સહાય કરી હતી.  

આઇઆઇએમ-અમદાિાદ ખાતે છેલ્ા 10 િષજાથી આરડિ્ડ ઓડફિિજા માટે મેનેજમે્ટનો કોિજા ચા્ે છે, જેના દ્ારા તેઓ સનવૃસતિ પછી કોપયોરેટ ક્ેત્રમાં કડરયરની િેક્ડિ ઈસનંગ 
શરૂ કરી શકે છે. અતયાર િયુધીમાં 500થી િધયુ આરડિ્ડ ઓડફિિજા આ કોિજાનો ્ાભ ્ઈ ચૂકયા છે. હા્ની બેચમાં કુ્ 57 ઓડફિિજા છે, જેમાં 12 મસહ્ાઓ પણ છે.

IIM-Aમાં સટિી કરે છે 57 આરિ્ટ ઓડફસસના
army officers @ iim-a IIM-Aમા ંપીજીપીના 375 ળવદ્ાથીથીનુ ંપ્સેમનેટ પણૂ્ણ

આઇઆઇએમ-અમદાિાદમાં તાજેતરમાં પીજીપી 
સિદ્ાથીથીઓનયું ફાઇન્ પ્ેિમે્ટ પૂણજા થયયું હતયું 
જેમાં 375 સિદ્ાથીથીઓનો િમાિેશ થયો હતો 
અને કુ્ 115 કંપનીઓએ ભાગ ્ીધો હતો. 
આ ઉપરાંત પીજીપી- એબીએમના સિદ્ાથીથીઓનયું 
પ્ેિમે્ટ પણ પૂણજા થયયું હતયું જેમાં 38 સિદ્ાથીથીઓનો 
િમાિેશ થયો હતો અને 25 કંપનીઓએ ભાગ 
્ીધો હતો.  પીજીપી સિદ્ાથીથીઓનયું  પ્ેિમે્ટ કુ્ 
ત્રણ ક્સટિજામાં હાથ ધરાયયું હતયું અને ્ેટરલિ 
અને ફાઇન્ પ્ેિમે્ટના બે તબક્ામાં હાથ 
ધરાયયું હતયું. કામનો અનયુભિ ધરાિતા 50 ટકા 
સિદ્ાથીથીઓ ્ેટરલિ પ્ેિમે્ટ અને બાકીના 50 
ટકા સિદ્ાથીથીઓએ ફાઇન્ પ્ેિમે્ટમાં ભાગ 
્ીધો હતો. કુ્ 115 કંપનીઓએ ભાગ ્ીધો 
હતો જેમાં સટ્ેટેજી ક્િનલટિંગ, બેન્કંગ એ્ડિ 

ફાઇનાન્િય્, િેલિ એ્ડિ માકકેડટિંગ, જનર્ 
મેનેજમે્ટ એ્ડિ ્ીડિરશીપ, ઇ્ટરનેટ એ્ડિ 
ઇ-કોમિજા, ટેકનો્ોજી અને ફામાજાસયયુડટકલિ 
િેકટરની કંપનીઓનો િમાિેશ થાય છે. 
કંપનીઓમાં એિે્ચર સટ્ેટેજીએ િૌથી િધયુ 21 
સિદ્ાથીથીઓને જોબ ઓફર કરી હતી. આ ઉપરાંત 
મેકે્િી એ્ડિ કંપની, બોસટન ક્િનલટિંગ ગૃપ, 
િેમિંગ, યિ બે્કે 10 જોબ, ભારતી એરટે્, 
બેઇન એ્ડિ કંપનીએ 9 જોબ ઓફર કરી હતી. 
આ ઉપરાંત એમેઝોને 13 જોબ ઓફર કરી હતી. 
જયારે 11 સિદ્ાથીથીઓએ જોબ સિીકારિાને બદ્ે 
પોતાનો વયિિાય શરૂ કરિાનો સનણજાય ્ીધો 
હતો. આ સિદ્ાથીથીઓ એડિિે્ચર ટુડરઝમ, ડિેટા 
એનાસ્ડટકિ, ઇ-કોમિજા, ફૂડિ પ્રોિેસિંગ િગેરે 
િેકટરમાં પોતાનો વયિિાય શરૂ કરશે.

} કનજા્ રાજેશ ઓહો્ અને પૂિજા સકિોડ્રન ્ીડિર િીની થોમિ

ahmedabad, WedNeSdaY, 04/03/2015
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મરા્ણની માટે રાની 
મુખજીજીને મિશે 
સામાળજક પુરસકાર 


