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મારુ ફારી િાખતી ગિમીિો રાિંભ : હજુ 4 નદવ્ તાપમાિ 41 રર્ીિી આ્પા્ જ િહેશે

‘FAN’ િસહત શાહૂખની આ 10 રફ્્િ
પણ છે Hollywood Moviesની Copy
મા� ‘ફ�ન’ જ નહીં, 24 વરષની
કરર્રમાં શાહૂખે ક્ો છે
8 વાર ડબલ રોલ
લગન કરવા છોકરીએ આપી
હતી અષ્ને િુિાઇડની
ધમકી, વાંચો અ્્ રકસિાઓ
19 વરે ક્ાષ લગન, 3 બાળકોની
મોમ, છ�રાછેડા બાદ બની
શાહૂખની સહરોઇન
આવા જ િમાચારો મારે લૉગ ઑન કરો

યૂટીલિટી નયૂઝ
યુનિવન્િટી 1 લાખ નવ્ારીીિા
પરિણામ ાહેિ િ રતાં િોષ
અમદાવાદ | ગુજરાત યુનિવન્િટીિા નવનવધ
નવ્ાશાખાિા પાંચ પરરણામોિી પરી્ા પૂણિ થયા
બાદ પણ ાહેરાત િ થતાં નવ્ાથીીઓમાં રોષ ફેલાયો
છે. ગત ાનયુઆરી 2016 દરમયાિ બીએ, બીકોમ,
બીએ્્ી,બીબીએ, બી્ીએ ્ેમેસટર-5િી પરી્ા
લેવાઈ હતી. ઉતરવહીિી ચકા્ણી પૂરી થઈ ગઈ હોવા
છતાં પણ પરરણામ ાહેર કરવામાં આવયું િથી. જેિા
કારણે નવ્ાથીીઓમાં િારાજગી ોવા મળી રહી છે.

દિખાસત ્ાબિમતી વોરડમાં
ટી.પી. િોર પહોળો કિાશે
અમદાવાદ | શહેરિા પનિમ ઝોિિા ્ાબરમતી વોરડિા
જુદા જુદા ટી.પી રોર પહોળા કરાશે. અગાઉ રોર એનર
નબલરીંગ કનમટીમાં રજૂ થયેલી દરખાસત ંતગિત જવાહર
્કકલથી બેરોિેટ કોમપલેક્ રોરિે ્માંતર ્ો્ાયટી
વ્ેિા ટી.પી રસતો પહોળો કરાશે. આ ઉપરાંત િવા
્ીમાંકિ રમાણે આ વોરડમાં આવલી લેવાતા નવસતારિા
ટી.પી રોરિે પહોળા કરી પાકા કરાશે. તયારબાદ આ
રોરિે રી્રફે્ કરાશે. રી્રફે્િી કામગીરી પાછળ
ૂ.63.24 લાખિો ંદાજ વયકત કરવામાં આવયો હતો.

િાણીપ મયુનિ. પલોટિી દીવાલ
બિાવવા ૂ.19 લાખ ખરાિશે
અમદાવાદ | મયુનિ.િા રાણીપ વોરડમાં આવેલા રરઝવિ
પલોટોિી નદવાલ બિાવવા માટે ૂા.19 લાખિો ખચિ
કરવાિો ંદાજ તૈયાર થઈ ગયો છે. કોપોરેશિિા
નવનવધ રરઝવિ પલોટો પર દબાણો ઉભા થઈ ગયા છે. તંર
્ારા આ ંગે કોઈ દરકાર જ લેવાતી િથી. તયારે રાણીપ
વોરડમાં આવેલા જુદા જુદા મયુનિ.િા માનલકીિા પલોટોિે
ફેન્ીંગ કરવા તેમજ જુિી કંમપાઉનર વોલ રીપેર કરવા
માટે ૂ.19.99 લાખિો ખચિિો ંદાજ તૈયાર કરાયો છે.

ઉજવણી ગુજ. યુુનિવન્િટીમાં
ંબેરકિિા ીવિ પિ રદશિિ
અમદાવાદ | ભારતિા બંધારણિા ઘરવૈયા રો.
બાબા્ાહેબ ંબેરકરિી 125મી જનમ જયંતી નિનમતે
ગુજરાત યુનિવન્િટીિી મુખય લાઈ્ેરી ખાતે તેમિા
ીવિ પર આધારરત ્ંથોિું રદશિિ રાખવામાં આવયું
હતું. કાયિરમિા ભાગૂપે રો. બાબા્ાહેબિો રંગોળથી
સકેચ તૈયાર કરવામાં આવયો હતો. લાઈ્ેરીમાં નવનશષટ
્ંથ્ં્હ નવભાગિે રો. બાબા્ાહેબ ંબેરકર નવનશષટ
્ંથ ્ં્હ િામકરણ આપવામાં આવયું છે.

ન્નિ | IITિા અધયાપકિે યંગ
ફેકલટી રિ્રિ ફેલોનશપ

અમદાવાદ | આઇઆઇટી ગાંધીિગરિા અધયાપક
રો.નિહાર રંજિ મોહપારિે કોમયુનિકેશન્ એનર આઇટી
મંરાલય ્ારા યંગ ફેકલટી રર્ચિ ફેલોનશપ એિાયત કરાઈ
છે. ઇલેક્ોનિક્ ન્સટમ રરઝાઇિ એનર મેનયુફેકચરરંગ
આઇટીિા ્ેરમાં રર્ચિ કરતા યુવાિ અધયાપકોિે
રોત્ાહિ આપવા માટે આ ફેલોનશપ એિાયત કરવામાં
આવે છે. પાંચ વષિમાં 200 યુવાિ અધયાપકોિે યંગ
ફેકલટી રર્ચિ ફેલોનશપ એિાયત કરવામાં આવશે. રો.
મોહપારએ જણાવયું હતું કે મિે આ એવોરડ મળતા ઘણો
આિંદ થયો છે અિે તેિાથી મારા ્ંશોધિમાં મિે ્હાય
મળશે. રો.મોહપાર હાલમાં હાઇવોલટેજ એપપલકેશન્
માટે િેિોરીવાઇ્ી્ રેવલપ કરી ર્ા છે.

અમદાવાદમાં 41.2 રડ્ી, મોિમનો િૌથી ગરમ સદવિ
શહેરમાં આ વરે એસરલમાં
તાપમાન પહેલીવાર 41ને પાર
ભાસકર ્્ૂૂઝ . અમદાવાદ

છેલલાં બે નદવ્થી અમદાવાદ ્નહત
રાજયિાં મોટાભાગિાં શહેરમાં ગરમીએ
રૌર સવૂપ ધારણ કરતાં આઠ શહેરોમાં
ગરમીિો પારો 40 રર્ી પાર કરી ગયો
છે, ગુરુવારે અમદાવાદ ન્ઝિિાં ્ૌથી
વધુ 41.2 રર્ી મહતમ તાપમાિ ્ાથે
રાજયિું ્ૌથી ગરમ શહેર બનયું હતું.
તેમજ નદવ્ દરનમયાિ માથુ ફારી િાંખે
તેવી ગરમીથી લોકો રાનહમા્ પોકારી
ગયા હતા. આગામી ચાર નદવ્ો
દરનમયાિ પણ અમદાવાદમાં ગરમીિો
પારો 40થી 41 રર્ીિી આ્પા્
રહેવાિી શકયતા હવામાિ નવભાગે
વયકત કરી છે.

હવામાિ નવભાગિાં ંકરાઓ
મુજબ, ગુરુવારે અમદાવાદિું મહતમ
તાપમાિ 41.2 રર્ી ન્ઝિમાં ્ૌથી
રથમવાર 41 રર્ી પાર કરવાિી
્ાથે રાજયમાં ્ૌથી વધુ ગરમી પણ
અમદાવાદમાં િંધાઇ હતી. તેમજ ગત
વષે અમદાવાદમાં 28મી એનરલિાં રોજ
્ૌથી વધુ 43.3 રર્ી મહતમ તાપમાિ
િંધાયું હતું.
અમદાવાદમાં મહતમ તાપમાિિી
્ાથે લઘુતમ તાપમાિ બુધવાર કરતાં
દોઢ રર્ી વધીિે 25.5 રર્ી િંધાયું હતું.
આમ, અમદાવાદિાં મહતમ અિે લઘુતમ
તાપમાિમાં બે રર્ી જેટલો વધારો થયો
હતો, તેમજ વાતાવરણમાં ભેજિું રમાણ
વધતાં ગરમીિી ્ાથે બફારાિું રમાણ
વધતાં લોકો રીત્ર પર્ેવે નહાયા હતા.
એટલું જ િનહ, ગરમીથી બચવા માટે

લોકોએ ઘરિી બહાર િીકળવાિું ટાળતાં
બપોરિાં 1થી ્ાંજ 5 વાગયા દરનમયાિ
શહેરિાં રસતાઓ પર વાહિોિી પાંખી
હાજરી ોવા મળી હતી તેમજ બપોરથી
્ાંજ ્ુધી પવિોિી ગેરહાજરીિે કારણે
વાતાવરણમાં બફારાિાં રમાણમાં વધારો
થતાં લોકો ગરમીિી ્ાથે બફારાિે કારણે
રાનહમા્ પોકારી ગયાં હતા. હજુ ચાર
નદવ્ અમદાવાદમાં ગરમીિો પારો 40થી
41 રર્ીિી આ્પા્ રહેવાિી શકયતા
હોવાથી લોકોએ કાળઝાળ ગરમી માટે
તૈયાર રહેવું પરે તેવાં ્ંકેતો હવામાિ
નવભાગ ્ારા રાપત થયાં છે. રાજયિાં
અનય શહેરોમાં ગરમીિો પારો 40થી
31 રર્ીિી વ્ે િંધાતા લોકો કાળઝાળ
ગરમીિો અિુભવ કરી ર્ાં છે. ો કે,
્ૌરાષ્માં ગરમીિું રમાણ ઓછું રહેતાં
લોકોએ રાહત અિુભવી હતી.

6થી 8 કલાક લાઈનમાં ધોખ્ા, જગ્ા મળે તો ‘રભુ કૃપા’

રાજ્નાં મોરાભાગનાં શહેરોમાં તાપમાન િડિડાર 40 રડ્ી વરાવી ગ્ું

ફાઈલ ફોટો

રરહાઇ્ેશિ-નહટસ્ોકિાં કે્ વધવાિી શકયતા

છેલલાં 12 નદવ્ો દરનમયાિ અમદાવાદિું મહતમ તાપમાિ 37થી 38 રર્ીિી આ્પા્ ર્ું
હતું. પરંતુ, બુધવારે ગરમીએ રૌર સવૂપ ધારણ કરતાં ગરમીિો પારો બેથી રણ રર્ી વધતાં
રરહાઇ્ેશિ અિે નહટસ્ોકિાં કે્ોમાં વધારો થવાિી શકયતા હોવાથી ગરમી ્ામે ર્ણ
મેળવવા વધુ પાણી પીવાિી ્ાથે નલપકવર પીવાિી ્લાહ રોકટરોએ આપી છે.

આજે કણાિવતીિા તોરફોરિો પલાિ 30 નદવ્ પહેલાં બનયો
રમુખ િ્ી રશે નિકોલ રીમોનલશિ: ભાજપ,
ભાસકર ્્ૂઝ . અમદાવાદ

કણાિવતી કલબિા બોરડ ઓફ
રરરેકટ્િિી શુરવારે ્ાંજે યોાિારી
મીરટંગમાં િવા રમુખ ્નહત
હો્ેદારોિા િામ ાહેર થશે.
કલબિા 23 રરરેકટરોિી યોાયેલી
ચૂંટણીમાં મેમબ્િ પાવર પેિલિો
નવજય થયો હતો. ોકે, અગમય
કારણો્ર કલબિા રમુખ, ઉપરમુખ, ્નહતિા હો્ેદારો િ્ી
કરવામાં નવલંબ થયો છે. કલબિા
રમુખ તરીકે હો્ો સવીકારવા અજય
પટેલે િા પારી છે.
હવે એિ.ી. પટેલિે રમુખપદે
પુિ: નિયુકત કરવા માટે પણ
રયા્ો હાથ ધરાયા હતા. િવા
રમુખ તરીકે જયેશ મોદી, ઉપરમુખ
તરીકે આનશષ દે્ાઈ ્નહતિા િામ
ચચાિઈ ર્ા છે. મેમબર પેિલિા
અ્ણીઓિી શુરવારે બપોરે
યોાિારી મીરટંગમાં રેન્રેનટ
ઉિાળુ વેકેશિિે હજુ વાર છે છતાં અમદાવાદ રેલવે સટેશિેથી ઉપરતી લાંબા ંતરિી ્ેિોિા જિરલ કોચમાં બે્વા માટે પે્ેનજર ્નહતિા હો્ાઓ માટેિા િામિે
્ેિ ઉપરવાિા 6થી 8 કલાક પહેલા લાઈિમાં બે્ી ાય છે. અમદાવાદથી ઉતર ભારત તરફ જતી તમામ ્ેિમાં જગયા મેળવવી મંજૂરીિી મહોર મરાશે. િવા રમુખ
લોઢાિા ચણા ચાવવા ્માિ છે. અમદાવાદથી ગુરુવારે બપોરે 2 વાગે ઉપરતી અમદાવાદ - અલહાબાદ એક્રે્િા જિરલ કોચમાં તરીકે કોિી વરણી થાય છે તે બોરડ
બે્વા પે્ેનજરો ્વારે 7 વાગયાથી જ સટેશિે આવી લાઈિમાં બે્ી ગયા હતા. અોમકારસિંહ ઠાકુર
મીરટંગ પછી જ ખબર પરશે.

મયુનિ. પા્ે ફાયિ જવાિોિા યુનિફોમિ ખિીદવા માટે ફંર િરી

યુનિફોમિ િહીં હોવારી ‘ફાયિ-રે’િી
ઉજવણી છેલલી ઘરીએલોકો‘નમ્ફાયિ’
વ્ે જઇ ફા્ર ડેની ઉજવણી કરશે
્ાઇમ રરપોરટર . અમદાવાદ

ફાયર ન્ગેર પા્ે યુનિફોમિ, બૂટ અિે જૂરી
્માિ િ હોવાથી ફાયર રેિા આગલા નદવ્ે
જ ફાયર રેિી ઉજવણી રદ કરવાિી ફરજ પરી
છે. ચીફ ફાયર ઓરફ્ર દસતુરે કરેલી રજૂઆત
સવીકારી કોપોરેશિે 13 એનરલે કાયિરમ રદ કયો
હતો. ફાયર રેિા નદવ્ે દાણાપીઠ ફાયર સટેશિ
ખાતે ફાયરિા જવાિોએ પરેર કરીિે ્લામી
આપી હતી.
અમદાવાદ ફાયર ન્ગેરિા કમિચારીઓિે
છેલલાં 5 વષિથી યુનિફોમિ અિે રેઇિકોટ િહીં
અપાતાં િથી. ફાયર ન્ગેરિા દરેક કમિચારીિે
િ્ી કરેલ નશ્ૂલ રમાણે દર વષે યુનિફોમિ
આપવામાં આવતા હોય છે. જેમાં અકસમાતિી
કામગીરીમાં, દૈનિક ફરો દરનમયાિ,
બંદોબસતમાં યુનિફોમિ ફાળવવામાં આવયા છે.
માથાિી કેપથી લઇિે પગિા બૂટ ્ુધી યુનિફોમિ
તથા તેિા આરટડકલ ( રેનક, બેઝ, બેલટ પરિો
બેઝ) જૂરરયાત મુજબ આપવામાં આવે છે.
વહીવટી નિષકાળીિા કારણે છેલલાં પાંચ
વષિથી ફાયર ન્ગેરિા જવાિોિે મયુનિન્પલ
કોપોરેશિ ્ારા યુનિફોમિ અપાયા િથી.
આ ઉપરાંત છેલલા એક વષિમાં ફાયર
ન્ગેરિા જવાિિે સટેશિ ઇનચાજિ બિાવવામાં
આવયા છે જેતે સટેશિ ઇનચાજિિે ઓરફ્રિી
્મક્ યુનિફોમિ મળવો
ોઇએ
તે
પણ

41.20
અમદાવાદ
41.00
્ુરેનરિગર
41.00
અમરેલી
0
40.8
વરોદરા
40.40
કંરલા એ.
0
40.1
નવ્ાિગર

ફાયર એનર ઇમરજન્ી ્નવિ્ીઝ ખાતા તરફથી 15થી 21 એનરલ
દરનમયાિ શહેરમાં આવેલ ીઆઇરી્ી ઓઢવ, િરોરા, વટવા,
િારોલ ખાતે તેમજ શહેરિી કલબ, હાઇરાઇઝ નબપલરંગ, ન્િેમા
મપલટપલેક્માં ફાયરખાતાિા અનધકારીઓ તથા કમિચારીઓ તરફથી
ફાયર ન્ગેર ્ારા કરાતી કામગીરી ્ાધિો આગ-અકસમાત ્ામે
પરેર યોી ફાયર રેિી ઉજવણી કરાઈ હતી.
ર્ણ અિે ફાયરખાતાિા વાહિોથી અવગત કરવામાં આવશે. તેમજ
આપવામાં આવયો િથી. ફાયર ન્ગેરિા ચીફ આગ લાગે તયારે કેવા પગલા લેવા તે ંગે માગિદશિિ પણ અપાશે.
ફાયર ઓરફ્ર દસતુરે જણાવયા અિુ્ાર
છેલલા પાંચ વષિથી ્ેન્લ સટોર ્ારા યુનિફોમિ
આપવામાં આવયો િથી, તે પહેલાં યુનિફોમિ
ગત માચિ 2015માં સટાફ માટેિા યુનિફોમિિી માગણી રેપયુટી
આપવા એવું િ્ી થયું હતું કે ફાયર ન્ગેરિા
મયુનિન્પલ કનમશિર ન્્ાથિ ખરી પા્ે કરવામાં આવતા
ખાતાકીય નિયમ મુજબ યુનિફોમિ આપવા, તેમણે મે 2015માં આપવા જણાવયું હતું. જયારે મે મનહિામાં
વષિ 2007 થી 2012 ્ુધી નિયનમત ધોરણે પૂછતા ્ેન્લ સટોરમાં ટેનરર મોકલાવયું છે જેમાં રણ વખત ટેનરર
ફાયર ન્ગરિા જવાિો યુનિફોમિ મળતા હતા. ભરાયું િ હતું. આથી ફાયર રેિા આગલાિા નદવ્ે
કેટલાક યુનિફોમિ દર વષે આપવાિા હોય છે જ કોપોરેશિિે યુનિફોમિ િ હોવાથી
જયારે રેઇિકોટડ રણ વષે આપવામાં આવે છે. કાયિરમો રદ કરવા જણાવયું હતું.
શહેરિા દાણાપીઠ, જમાલપુર, મનણિગર,
એમ.એફ. દસતુિ, ચીફ ફાયર
જશોદાિગર, ઓઢવ, ગોમતીપુર, િરોરા, ઓરફ્ર
પાંચકૂવા, મેમિગર, બોરકદેવ, અ્લાલી,
શાહપુર, થલતેજ, ્ાબરમતી, ફાયર સટેશિ
કાયિરત છે.

રણ વખત ટેનરિ ભિાયાં િ હતાં

કં્ે્િી નમલીભગત હતી

1 વરષ પૂવે અમલ કરવાનો
હતો પણ ચૂંરણી નડી
ઈ્્ા રરપોરટર . અમદાવાદ

ઉતર ઝોિિા નિકોલ વોરડમાં
રીમોનલશિિી રરઝાઈિ 30 નદવ્
પહેલા તૈયાર થઈ ગઈ હતી. જે
તૈયાર કરવામાં શા્ક ભાજપ
િહીં બલકે નવપ્િો પણ એટલો
જ ન્ંહફાળો હતો. રીમોનલશિ
કરવું છે કે િહીં તે માટે તમામ
રાજકારણીઓિી ્ંમનત રેપયુટી
મયુનિન્પલ કનમશિર ્ારા
લેવામાં આવી હતી. સટેપનરંગ કનમટી
ચેરમેિ રનવણ પટેલ, ધારા્ભય
જગદીશ પંચાલે તો શા્ક
હોવાિા િાતે લીલી ઝંરી આપી જ
દીધી હતી પણ નવપ્ી િેતા નદિેશ
શમાિએ પણ તોરવા માટેિી ્ંમનત
દશાિવી હોવાિું મયુનિ.્ુરોિું
કહેવું છે.
ઉતર ઝોિિા રેપયુટી
મયુનિન્પલ કનમશિરિો હવાલો
ન્ધધાથિ ખરી પા્ે છે. તેઓ
જયારે હાજર હતા તયારે જ (હાલ
અિે ઘટિાિા નદવ્ે તેઓ રા
પર હતા) નિકોલમાં રીમોનલશિ
કરવા ંગેિો નિણિય લેવાયો હતો.
અગાઉ બે વખત અહીં દબાણો
હટાવવા માટેિું િ્ી થયું હતું પણ
પોલી્ ફો્િ િહીં મળવાિા કારણે
કેન્લ કરાયું હતું. પણ પછી બાર
તારીખે પોલી્ ફો્િ આપવાિો
પર મળતા રીમોનલશિ કરાયું.
દ્ વષિથી
નિકોલિી

સનણષ્ શા મારે
ઉતાવળે લેવા્ો?
300 જેટલી નમલકતોમાંથી 60
લોકોએ સવેચછાએ કપાત આપી
દીધી હતી. જે ૃતકો છે તેમણે
પણ પોતાિી જગયા આપી દીધી
હતી. કદાચ ્માવટથી અનય
લોકો પા્ેથી પણ આ રીતે જગયા
મળી શકી હોત. રીમોનલશિિો
નિણિય ઉતાવળે કેમ લેવાયો તે
તપા્િો નવષય છે.

પોલી્ િાિા
નદવ્ે મયુનિ. ગઈ

નિકોલ રીમોનલશિિી
તપા્ માટે પોલી્ ગુરુવારે
મયુનિન્પલ કચેરી પહંચી
હતી પરંતુ રા હોવાથી કોઈ
હાજર િહતું. પોલી્ે ૃતકોિા
પરરવારજિોિા નિવેદિો
િંધયા છે.
ટી.પીિો નવવાદ ચાલતો હતો.
હાઈકોટડ બે-બે વખત આ નવવાદિે
પરકારવામાં પણ આવયો હતો.
ંતે ટી.પીમાં જૂરી ફેરફાર
કરી કેટલાક રાજકીય તતવોિે ફાયદો
થાય તે રીતે રોર લાઈિ િ્ી કરી
દેવામાં આવી અિે પછી કપાત
માટે 300 જેટલી કોનમિનશયલ
નમલકતો તોરી પારવાિું િ્ી
કરવામાં આવયું હતું.
બાર મનહિાથી આ તોરવાિો
નવવાદ ચાલતો હતો. પણ
કોપોરેશિિી ચૂંટણી હોવાિા કારણે
નવવાદિે શાંત પારી દેવામાં આવયો
હતો અિે રરમોનલશિ અટકાવી
રાખવામાં આવયંુ હતું.
અનયથા અહીંિા પૂવિ
કાઉન્ીલરો કે જેમિે આ
વખતે રટકીટ મળી િ હતી
તેમિી વખતોવખત ટી.પીિો
અમલ કરવાિી ભલામણો
અનધકારીઓિે કરી હતી.
ચૂંટણી પૂરી થઈ એટલે ાણે
રાજકારણીઓિે કાયદાિુ ્ાિ
લા્ુ હોય તેમ નિકોલમાં ટી.પી િો
અમલ કરાવવાિુ યાદ આવયું અિે
આખરે કૂણાંનતકા ્ાિઈ જેમાં
નિદોષ લોકો માયાિ ગયા.

