
સિટી રિપોટટિ   

હાયર એજયુકેશનમાં એ્ોડ સટડી માટે 
સૌથી વધુ ગુજરાતી વવ્ાથીીઓએ એપ્ાય 
કરતા હોય છે, જે બાબતને ધયાનમાં રાખી 
યુરોવિયન કં્્ી િૉ્ે્ડની ‘ધ યુવનવવસિટી 
ઑફ યુરોરરજયો્સ્ ઈકોનોમી’નંુ 
ડેવ્ગેશન એએમએ ખાતે આવયંુ હતુ. 
તેમણે યુરોવિયન ક્્ીમાં ઓછા ખ્ે 

કેવી રીતે એમબીએ, બીબીએ અને 
એન્જવનયરરંગ કોસિમાં એપ્ાય કરી શકાય 
તે વવશે માવહતી આિી હતી.

 ‘ધ યુવનવવસિટી ઑફ યુરોરરજયો્સ્ 
ઈકોનોમી’ના વાઇસ ્ા્સે્ર 
માતાિએ જણાવયું કે, ‘યુરોિમાં 
સટડી કરવામાં સૌથી વધુ ્ોમબ્ મંઘી 
ફીનો થાય છે. િણ િો્ે્ડ તેમના માટે 
બેસટ ઓપશન છે. ્ેન્િટ બાદ િો્ે્ડમાં 

વવદેશી વવ્ાથીીઓની સંખયા વધી છે. 
તેમાં િણ ખાસ કરીને ગુજરાતી સટુડ્ટસ 
િૉ્ે્ડમાં સટડી માટે આવી ર્ા છે. કરતા 
માતાિએ ક્ું કે ‘િૉ્ે્ડમાં હા્ વવદેશી 
સટુડ્ટસમાં સૌથી વધુ ગુજરાતી છે. તેમની 
સંખયા વધારે હોવાથી યુવનવવસિટીના દરેક 
વનણિયમાં િણ તેમના મત ્ેવામાં આ વે 
છે. તેમના માટે દર વ્ે ગરબા િણ કરવા 
િડે છે.’

પૉલેનડની યુસનવસિિટીઝમાં ગુજિાતી સટુડનટિ માટે ગિબા યોાય છે
‘ધ યુનિવન્િટી ઑફ યુરોરરજયોન્લ ઈકોિોમી’િા વી.્ી નમ્ મારાિએ એએમએમાં સટુડનટ્િે પોલેનડમાં સટડી નવશે માનિરી આપી

ડેસલગેશને સવ્ારીીઓને પોલેનડમાં સટડી સવશે માસિતી આપી

મસિલાઓની છેડતી કે િેપ કિતા લોકો 
િામે પણ િિકાિ એક િસજિકલ સ્ાઈક 
કિે તે જૂિી છે.  સમના્ી ોષી, ઓલ 

ઈનનડયા (MSS) ગુજિાત િાજય કનનવનિ

નવી એ્્ેિના મામલામાં અજુિનનો કૉન્પરટટિ બનયો ટાઇગિ ્ોફ | 

નેહા મધય્દેશના બાંધવગઢ િાસેના 
નાનકડા ગામમાંથી અમદાવાદ િરણીને 

આવી. િવત નવરંગે ન્ી કરે્ું કે નેહાને 
ભણવાની અને ીવનમાં આગળ આવવાની 
તમામ તક આિીશ. માસટર ઓફ માસ 
કમયુવનકેશનની ્વેશ િરર્ાની તૈયારી 
નવરંગે ઘરે બેસીને કરાવી, નેહા િાસ થઈ 
તેનો સવાયો હરખ નવરંગના ્હેરા િર 
દેખાતો હતો. નેહા બે વ્િ િૂણિ કરી િરકાર 
તરીકે નોકરી કરે છે. નેહા જે સમાજમાંથી 
આવતી હતી તેમાં આવા િવતની કલિના 
તેણે સિનાના સિનામાં િણ નહોતી કરી! જે 
સમાજમાં સરીઓ ્ગન િછી ્ોટ બાંધવાની 
કાથરોટ િકડે તયાં તેણે ્ેિટોિ અને કમપયુટર 
કી બોડડ િકડું. 

નવરંગ જેવા યુવાનો સામાવજક બદ્ાવના 
વાહકો છે. સરીઓના અવધકારોની વ્ંતા 
િુરુ્ો કરે તયારે સમાજ િડિથી બદ્ાશે. 
સંથીમાં વસંદુરની સાથે નવરંગે નેહાના 
ીવનમાં ખરેખર અનેક રંગ ભરી આપયા.   

આિણા ગીતોમાં ભ્ે કહેવાયંુ હોય કે 
“િાટણથી િટોળા મંઘા ્ાવો” િરંતુ, 
આજની યુવતીને િાટણના મંઘા િટોળા 
્ાવી આિે તેવા નહીં અભયાસની અનુકુળતા 
કરી આિે તેવા િવતની જૂર છે. ્ગન િછીથી 
િવત ઘરમાંથી બહાર ફરવા કે જમવા ્ઈ ાય 
તેના કરતા તેને ઘરમાંથી બહાર નીકળવા 
માટેનો અવકાશ આિે તો સરીઓ આકાશને 
ંબી શકે. સરીઓના ીવનમાં કારરકદીી્્ી 
અવરોધો સરીઓના ીવનમાં આવયાના અનેક 
ઉદાહરણો મળી આવે, શું ્ગન િછી સરીઓને 
અઢળક આિાદીનો અનુભવ કરાવે  તેવો િવત 
મળે તેવી ્ાહ કઈ યુવતીને ન હોય? ્ગન 
સાથે રહેવા માટે જ નહીં, સાથે ઉગવા અને 
ઉડવા થવા ોઈએ. િવત િરમેવર નહીં િરમ 
વમર હોવો ોઈએ.

 િોનલ પં્ા
િરકારતવ વવભાગ

વુમન સિટી

પસત પિમેવિ નિીં 
પિમ સમર

સનરિયા ડે પિ 
વ્તવય યોાશે
સિટી રિપોટટિ   

16મીએ વનભિયા ડે વનવમ્ે ઑ્ 
ઈન્ડયા મવહ્ા સાસકૃવતક સંગઠન 
્ારા  ‘્ેટસ ગેટ યુનાઈટે અગે્સટ 
ઈન્િવિંગ રેિ એ્ડ એ્ોવસટીિ 
ઓન વુમન’ િર વ્તવય યોાશે. 
જેમાં મવહ્ાઓના હ્ો માટે 
મવહ્ાઓના ્ૂિો ોડાશે.

GLFમાં આજે સવ્ા િાવનું પિફોમિનિ
સિટી રિપોટટિ   

શહેરમાં સાવહતયના ઉતસવની આજથી શૂઆત થશે. િહે્ા બે 
વદવસ વ્-ઈવે્ટ અને િછી રણ વદવસ કનોરરયા સંટર ખાતે મેઈન 
ઈવે્ટથી આ ઉતસવ સાવહતય્ેમીઓ માટે અનેૂ આક્િણ બની 
રહેશે. ગુજરાત વ્ટરે્ર ફેનસટવ્નો આજે સાબરમતી આરમમાં 
સાંજે 6.30 વાગે સંગીતમય ્ારંભ થશે. ફેનસટવ્ની વ્-ઈવે્ટના 
ભાગૂિે રાઈટર અને ્્ાવસક્ વસંગર વવ્ા રાવ અને તેમનંુ ્ૂિ 
િરફોમિ્સ આિશે. શાસરીય સંગીત અને ઠુમરી ગાવયકા વવ્ા 
રાવની આ સંગીત સભામાં ખાસ કરીને ગાંધીીના વ્ય ભજનો અને 
બીા કેટ્ાક ગીતોની ્સતુતી થશે.

1 ાનયુ.એ ડોગ શોઃ 
32 લાખનો ડોબિમેન 
બનશે આકષિણ
સિટી રિપોટટિ   

1 ા્યુઆરીએ સો્ા ભાગવત 
િાસે આવે્ા માંગલય વાવટકા 
િાટીી પ્ોટમાં ડોગ શો યોાશેે. 
જેમાં 300થી વધારે ફોરન વ્ડના 
ડોગ ોવા મળશે. ડૉગ શૉમાં 9 
મવહનાથી 11 મવહનાના િિી, 11 
મવહનાથી 18 મવહનાના યંગ ડોગ, 
18 મવહનાથી 24 મવહનાના યુથ 
ડોગ અને 24 મવહના ઉિરના એજેડ 
ડોગ અ્ગ અ્ગ કેટેગીરીમાં ોવા 
મળશે.આ ડોગ શોમાં અમેરરકાથી 
આયાત કરાયે્ો 32 ્ાખનો 
ડોબરમેન તેમજ 18 ્ાખની 
રકંમતના અફઘાન હાઉ્ડ જેવા મંઘા 
ડૉગ િણ ોવા મળશે.

ગલાિ પિ બેનમૂન આટટ વકક
અમદાવાદિી ગુફામાં ગેલેરીમાં ગલા્ ઉપર રજુ થયંુ એક્પેરરમેનટલ વક્ઃ 
આ એક્ીબીશિ 18 રડ્ેમબર ્ુધી 4થી 8 દરમયાિ ોઈ શકાશે
સિટી રિપોટટિ   

જેમ એક વ્રકાર કેનવાસ ઉિર 
િોતાની વિએટીવીટી બતાવે તેમ 
આ આરટડસટે ગ્ાસ િર િોતાની 
વિએટીવીટી દશાિવી છે. એવું એક 
િણ આટડ વકક નહીં હોય જે કેનવાસ 
િર થઈ શકે અને ગ્ાસમાં ન 
હોય. આ આરટડસટે ગ્ાસ 
ઉિર 100 જેટ્ા આટડ 
વકક કરીને આટડ ્વસિને 
આ વમડીયમમાં િણ કેવી 
રીતે ઉ્મ વકક કરી શકાય 
તેનો િરર્ય કરાવયો છે. ગુફા 
ગે્ેરીમાં આરટડસટ વવજય રોયનંુ 
ગ્ાસ ઉિરનંુ એ્િીબીશન શૂ 
થયંુ છે. તેમણે ગ્ાસને આટડની 
નજરથી કેવી રીતે ડેવ્િ કરી 
શકાય તે િોતાની વિએટીવટી ્ારા 
બતાવયંુ છે.  વવજય રોય કહે છે, 

‘મારા માટે ગ્ાસ એક કેનવાસ જેવું 
છે જેના િર હું મારી રફ્ીંગસ વય્ત 
કૂ છું. તેમાં મારા બાળિણની યાદો 
જેવી કે ઘર, ગગનમાં વવહરતા 
િ્ીઓ, ગાયો, ને્ર અને વવમેન 
રફગર દશાિવયા છે. ગ્ાસ ફયુવિંગ 
્ારા કરે્ી આ રડિાઈનમાં મં 
્ા્ીી ્ેનપ્ન, અ્ાહમ વ્ંકન, 

સુભા્્ં્ર બોિના િો્ેટ 
િણ તૈયાર કયાિ છે. 
મં ગ્ાસ ઉિર જે િણ 
એ્સવિરરમે્ટ થઈ શકે તે 

કરવાનો ્યાસ કયો છે. તે 
માટે મરટરીય્ તરીકે વુડને ્ઈને 
િણ કેટ્ાક એ્સિેરરમે્ટ કયાિ 
છે. હું માનું છું કે જેમ કેનવાસ ઉિર 
આિણે આિણી અવભવયન્ત કરી 
શકીએ તેમ ગ્ાસ ઉિર િણ તમે 
જે કહેવા માંગો છો તે અવભવય્ત 
થઈ શકે છે.’ } પોતાના ગલાિ આટટ પીિ િારે આરટટસટ સવજય િોય

ન્ટી 
ઇવનેટ

16 રડિે.રી  સિવયરાસકિ શોસપંગ કાસનિવલ
સિટી રિપોટટિ   

વદવયભાસકર ્ારા 16થી 1 
ા્યુઆરી દરવમયાન નાગરરકોને 
ઓછા િૈસ ે વધુ ખરીદીની મા 
કરાવતા ‘શોવિંગ કાવનિવ્’નુ 
આયોજન કરવામાં આવયુ છ.ે 
જેમાં શહરેના નાના અને મોટા 
રરટઈે્ માકેટના વેિારીઓને ોડી 

દેવામા ંઆવશ.ે જેમાં દરેક ્ાહક 
રવજસ્ેશન થયે્ી રરટઈે્ શોિ 
િરથી વવવવધ ્ીોની ખરીદી કરી 
શકશ.ે ્ાહકને ૂવિયા 500ની 

ખરીદી િર એક કૂિન આિવામાં 
આવશ.ે જેને ભરીને ્ ોિ બો્સમાં 
નાખવાનંુ રહશે.ે આ કૂિ્સનો 
વદવયભાસકર ્ારા દર અઠવારડયે 
્્ી ્ ો કરાશ.ે ્ ્ી ્ ો ીતનારા 
્ાહકોને સમાટડફોન, ્ ીજ, વોવશગં 
મશીન અને ટુ વહી્રથી માડંી ફોર 
વહી્ર સધુીના બમિર ઈનામો 
ીતવાનો મોકો મળશ.ે

નેશનલ ફોટોસપરાિમાં સિટીની ગલિ સવનિ
મુંબઈમાં 800 ફોટો્ાફ્િ વ્ે યોાયેલી લાઈવ ફોટો સપધાિમાં મેળવી ન્્ી
સિટી રિપોટટિ   

મંુબઈમાં નેશન્ ્ેવ્ની ્ાઈવ ફોટો મેરેથોન કોનમિરટશન 
યોજવામાં આવી હતી. જેમાં  800થી વધારે દેશના ફોટો્ાફસે 
ભાગ ્ીધો હતો. આ કોનમિરટશનમાં  હામિની અને ફ્ેવર 
થીમ િર મંુબઈમાં ફરીને ્ ાઈવ ફોટો સબવમટ કરાવવાના હતા. 
એક ફોટો સબવમશન માટે દરેકને બે ક્ાકનો સમય આિવામાં 
આવયો હતો. જેમાં શહેરની સતુવત વાઘે્ાએ ્ા્ડ વવજેતા 
બની ્થમ િુરસકાર મેળવયો હતો. આ કોનમિરટશન ીતવા 
બદ્ તેને ાિાનની નવ વદવસની ટૂર િર જવાનો મોકો મળયો 
છે. જયાં ફોટો ્ેવનંગ િણ અિાશે. 

} ફલેવિ: િેસટોિનટની આ તસવીિ છે. 
જયાં જુિા-જુિા કલાકાિો ડીફિનટ રકાિના 
આટટને િજૂ કિતા ોવા મળી િ્ા છે.

} િામિનીઃ બા ળપણ આજે બલેક એનડ 
વિાઈટ બની ગયંુ છે. લીલા પાન િૂચવ ે છે કે 
બાળપણ પણ નેચિરી િૂિ રઈ જઈ િ્ંુ છે.

છેલલા 7 વષિમાં આ રાઈઝ ીતનાિી િું એકમાર 
મસિલા છું. િું છેલલા બે વષિરી ફોટો્ાફી કિંુ છું. 

િું આ પિેલા પણ વાઈલડ લાઈફ ફોટો્ાફીમાં ટોપ 
ફાઈવમાં સિલે્ટ રઈ િતી. } સતુસત વાઘેલા

7 વષિમાં આ સપરાિ ીતનાિી રરમ મસિલા

ચાર કલાકમાં આ બે ફોટો થયા ન્લેકટ

IIM-Aમાં ચોથી રણ 
નદવન્ય વરડડ મેિેજમેનટ 

કોનફરન્િો ્ારંભ

કહું, ‘બંકોમાં મિી મેિેજમેનટ 
ંગે અમે કશુ નવચાયુિ િથી’: 
રમામ IIM કેમપ્ કેશલે્ 
બિાવવા ્િમનર

IIMના રડિે્ટિિ પણ નરી િૂચવી 
શકતા બંક લાઈનિનંુ િોલયુશન

કેનર ્રકારિા રડમોનિટાઈ્ેશિિા નિણિય બાદ દેશભરમાં ્ાિયેલી બંક અિે એટીએમિી લાઈિોિંુ કોઈ ્માધાિ દેખારુ િથી. તયાં ્ુધી કે અમદાવાદમાં શૂ થયેલી વરડડ મેિેજમેનટ 
કોનફરન્માં ઉપસસથર રિેલા દેશિી ટોચિી મેિેજમેનટ ્ંસથાઓ આઈઆઈએમિા રડરેકટ્ે પણ આ ્મસયા ંગે કંઈ િ નવચાયુિ િોવાિંુ જણાવયંુ િરું.
સિટી રિપોટટિ   

અમદાવાદ આઈઆઈએમ ખાતે આજથી ્ોથી 
વરવદવવસય િાન-આઈઆઈએમ વલડડ મેનેજમે્ટ 
કો્ફર્સનો ્ ારંભ થયો હતો. આ કો્ફર્સમાં ઉિનસથત 
રહે્ા દેશની 20 આઈઆઈએમના રડરે્ટસિ તેમજ 
ઈ્્ાજિ રડરે્ટસે નોટબંધી બાદ દેશમાં સાિયે્ી બંક-
એટીએમની ્ ાઈનોનંુ સમાધાન સૂ્વવા િર અસમિથતા 
વય્ત કરી હતી. દેશની ટો્ની મેનેજમે્ટ સંસથાઓના 

વડા હોવાના નાતે તમારી રન્ટએ બંકોમાં સાિયે્ા 
મની મેનેજમે્ટ અને ્ાઈન મેનેજમે્ટના ્્ોનંુ શું 
સમાધાન હોઈ શકે? તેવા સવા્ના જવાબમાં તમામે એક 
સૂરે ક્ું હતંુ કે, ‘બંકોમાં મની મેનેજમે્ટ ંગે અમે કશું 
વવ્ાયુિ નથી.’ અમદાવાદ આઈઆઈએમના રડરે્ટર 
આવશ્ નંદાએ ક્ું કે, ‘કે્ર સરકાર ્ારા કરવામાં 
આવે્ા કેશ્ેસ ્ા્િે્શનના સૂ્નનો સવીકાર કરીને 
ટંૂક સમયમાં જ જે મેનેજમે્ટ ઈન્સટ્ૂટસમાં કેશ્ેસ 
વસસટમ નથી તયાં ્ાગુ કરી દેવાશે.’

એચઆરડી નમનિસ્ીિી ઉદાન્િરા ગણો કે પછી 
આઈઆઈએમિા રડરેકટર બિવાિી એનબનલટીિો અભાવ 
પણ વાસરનવકરા એ છે કે 20 પૈકી માર 6 આઈઆઈએમમાં 
જ કાયમી રડરેકટર છે જયારે 14 આઈઆઈએમમાં ઈનચાજિ 
રડરેકટ્િ જ કાયિભાર ્ંભાળે છે.

િશેની 20 પૈકી 14 આઈઆઈએમમાં 
તો કાયમી રડિે્ ટિ જ નરી ‘િેશમાં આઈઆઈએમમાં 

સવ્ારીીઓની િંખયાની તૂલનામાં 
ફેકલટીઝની ઓછી િંખયા એક િમસયા 
છે. જેના કાિણે ઘણા આઈઆઈએમ 
્વોસલટી વકક કિી શકતા નરી.’
} આસશષ નંિા, રડિે્ટિ, IIM-A

IIMમાં ફેકલટીઝની 
િાલ અછત છે

16મીરી રિવિરનટ પિ સિિાસમક એ્િપો 
સિટી રિપોટટિ   

વસરામીક ઉ્ોગને ્ોતસાહન 
આિવાના ઉ્ેશયથી મોરબી વસરાવમક 
એસોવસએશન ્ારા રરવર્્ટ 
િર 16થી 18 ડીસેમબર દરવમયાન 
વાઈ્્ટ વસરાવમક એ્સિો 
એ્ડ સમીટ યોાશે. 16થી 18 
ડીસેમબર દરવમયાન યોાનારી આ 
સવમટમાં 200 જેટ્ી  ઈન્ડયન 
્ા્ડના સટો્ મૂકાશે. 22 ક્્ીમાંથી 
225 ડેવ્ગેટસ આવશે.  આ રણ 
વદવસનો એ્સિો ્ી ફોર ઓ્ 
રહેશે. જેમાં વસરાવમકની સાથે 
સેવમનાર, સેલફી િોન, ્ીડી ડીિાઈન 
સટુરડયો િણ ોવા મળશે. 

િરેનર મોદીિા નમણિંુ પૂરળું મૂકાશે. જેિંુ અિાવરણ મુખયમંરીિા 
િસરે કરવામાં આવશે. જયાં એક ્ેરફી ્ોિ બિાવવામાં આવશે 
જયાં મોદીિા પૂરળાં ્ાથે લોકો ્ેરફી લઈ શકશે.

મોિીનુ ંમીણનંુ પૂતળુ ંમકુાશે: CMના િસતે અનાવિણ

} િેસમનાિ| તારીખ 16 અને 17 દરવમયાન 10.30થી સાંજે 5 
ક્ાક દરવમયાન નો્ેજ શરેીગં સવેમનાર થશ.ે જેમાં ઓમાન, 
નેિાળ, અમેરીકા, રી્કંા, યગુા્ડા, સાઉદી અરેવબયા વગેરે જેવા 
દેશોથી 20 નસિકસિ આવશ.ે જેઓ રોકાણ અને સયંુ્ ત સાહસ ં ગેના 
તેમના એ્સવિરીઅ્સ શરે કરશ.ે

} 3D સિિાસમક રડઝાઈન સટરુડયો। | આ સટુડીયોમા ં્ ી ડી સવૂિે 
દેખાતી વસરાવમ્સ મૂકવામાં આવશ.ે જયાં જદુા-જદુા ્ કારની ડીિાઈન 
કરે્ી સટાઈલસ મુકવામા ંઆવશ.ે જે રડવજટ્ સવૂિ ેિણ ોઈ શકાશ.ે

રડમોસનટાઈઝેશનના 
કાિણે િિેક ્ેરની 
જેમ સિિાસમક 
ઉ્ોગને પણ 20રી 
25 ટકા નુકિાન 
રયુ છે. અમે લોકોના 

પગાિ કેશની બિલે બંકમાં જમા કિાવયા છે 
અને ્ક રાડાં માટે પણ અલગ િુસવરાઓ 
ઉપલબર કિી છે. } કે.ી. કુંિરિઆ, 
રેસિડેનટ, મોિબી સિિાસમક એિો.

સિાસમક ઉ્ોગન ે20-
25 ટકા નકુિાન

અમેરિકા-ાપાનના 20 સટુડનટિ 
‘ઈનનડયા કી ખોજ’ રો્ામમાં ોડાયાં
IIT-Gnિા ્ો્ામિા માધયમથી અિેક રસ્ટકોણથી ભારરિે ાણશે

સિટી રિપોટટિ   @ahm_cb

વવદેશી વવ્ાથીીઓને ભારતીય સંસકૃવતથી 
અવગત કરાવવા આઈઆઈટી-ગાંધીનગર 
2011થી ‘ઈન્ડયા કી ખોજ’ કાયિિમ યોજે 
છે. 10 વદવસના આ કાયિિમમાં વવદેશી 
વવ્ાથીીઓ વકતવયો, ્દશિન, ્ૂિ 
રડસકશન અને રફલડ વવિીટના માધયમથી 
ભારતને ાણે છે. આ વ્ે અમેરરકાની 
કેવ્ફોવનિયા ઈન્સટ્ૂટ ઓફ ટેકનો્ોીના 
12 અને ાિાનની ાિાન એડવા્સ 
ઈન્સટ્ૂટ ઓફ સાય્સ એ્ડ ટેકનો્ોીના 
8 વવ્ાથીીઓ ‘ઈન્ડયા કી ખોજ’માં ભાગ 
્ેવા આવયા છે. 

}ગૂજરાર નવ્ાપીઠ અિે ગાંધીઆરમિી મુલાકાર લઈિે ગાંધીયિ 
્ુદશિિ આયંગર પા્ેથી ગાંધીીિી િજરે ભારરિે ાણશે

} ાણીરા ન્રાર વાદક ્ૌિમ મુનિમ પફોમન્ આપશે અિે 
ભારરીય ્ંગીરિા વાર્ા ંગે જણાવશે

} મુવી સસિનિંગ અિે એક્પટડ ટૉકિા માધયમથી ભારરીય 
ન્િેમાિી માનિરી મેળવશે

સવિશેી સટડુનટિ આ િીતે ાણશે રાિત સવશે

િિકાિી ્ેરોની 574 િમસયા માટે 20 
ાનયુ.એ િેશના 25 શિેિોમાં િેકારોન
ીટીયુમાં HRD નમનિસ્ીિા ્ેિેટરી ડૉ. અભય ગરેએ આપી માનિરી
સિટી રિપોટટિ   

વાહન વયવહારથી માંડીને અવકાશ વવ્ાન સુધીના 
સરકારી ્ેરોમાં રહે્ી 574 સમસયાઓના સોલયુશન 
માટે 20 ા્યુઆરીએ દેશના 25 શહેરોમાં 36 ક્ાકની 
હેકાથૉન યોાશે. જેમાં દેશના ્ાખો સટુડ્ટસ ભાગ 
્ઈને તેના િર વેબસાઈટસ અને એિ ડેવ્િ કરીને 
સમસયાઓનંુ સોલયુશન ્ાવશે. ીટીયુમાં આવે્ા 
એઆઈસીટીઈ અને એ્આરડી વમવનસ્ીના સેિેટરી 
ડો.અભય ગરેએ ક્ું કે, ‘હેકાથોનમાં વવજેતા ટીમને 
1 ્ાખનંુ, ફસટડ રનર અિને 75 હારનું અને થડડને 
50 હારનું ઈનામ અિાશે.’ હેકાથોન માટે કોમપયુટર 
્ો્ાવમંગ ાણતા વવ્ાથીીઓ વ્ન્સિા્ ્ૂ િોતાના 

નામ મોક્ી શકશે. છ સટુડ્ટસ સાથે બે મે્ટોરની ટીમ 
બનશે. ઈ્ડસ્ીિ એ્સિટડ મે્ટોર તરીકે ્ઈ શકાશે. 
mygov.in િર રવજસ્ેશન થશે.

} (ડાબેરી) ીટીયુના વી.િી. િાજુલ ગજજિ, ડો.અરય  
ગિે અન ે ીટીયુના િસજસ્ાિ લીલાણી.


