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ઇતિહાસમાં આજનો તિવસ...
ભારિ વર્લ્ડ ચમે્પિયન 
1985માં રમાયલેા વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં 
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 10મી માર્ચે ઓસ્ટ્રેક્લયાના 
મેલબોન્ન ખાત ેપાકકસ્તાનન ે8 ક્વકેટરે પરાજય 
આપયો હતો. પાકકસ્તાન ેપ્રથમ બેકટંગ કરતાં 
50 ઓવરમાં માત્ર  176 રન કયા્ન હતા.

ઓમર અબિદુર્ા
સૌથી નાની વય ેજમમમુ-કાશમીરના મમુખયમંત્રી 
બનલેા ઓમર અબ્મુરલાનો જનમ આજના 
ક્્વસે વર્ન 1970માં ઈંગલને્લમાં થયો હતો. માતા 
મોલીની ઈચ્ા ક્વરમુદ્ધ તમેણે 1998માં 29 વર્નની 
ઉંમર ેરાજકારણમાં ઝંપલાવયમુ હતમું. 

જાપિાન પિર બો્બમારો
બીજા ક્વશ્વયમુદ્ધ ્રક્મયાન વર્ન 1945માં 10મી 
માર્ચે અમેકરકાએ જાપાનના મમુખય શહરેર 
ટોકકયો પર 1665 ટન બોમબ ઝીકંયા હતા, 
જેના કારણે ભયાનક તારાજી થઈ હતી અને 
એક લાખથી વધમુ લોકોના મોત થયા હતા. 

શ્રી રાધાવર્ભ, વૃંિાવન 
તસવીર ઃ જી.બી. શાહ
તમારા આરાધ્ય દેવની તસવીર માત્ર 
તમારા જ કેમેરાથી પાડીને મોકલો. 
ngs.pressnote@gmail.com

િેવ િર્શન

ઈસલામમક  ૩૦ જમાક્્ઉલઅવવલ
પારસી ૨૬
મવક્રમ સંવત ૨૦૭૨
શામલવાહન સંવત ૧૯૩૭
મરિસતી સંવત ૨૦૧૬
રાષ્ટ્ી્ય મદનાંક ૨૦
્યુગાબદ ૫૧૧૭
જૈન સંવત ૨૫૪૨
ઈસલામમક સંવત ૧૪૩૭
પારસી વર્ચ ૧૩૮૫

ગ્રહોનરી ચા્
આજની રંદ્રરામશ: મીન ोનામાક્ષર: (્,ર્,ઝ,થ)
સૂ્ય્ચ: કુંભ નક્ષત્ર: ઉ.ભાદ્રપ્ા ્યોગ: શમુભ કરણ: બાલવ
રાહુકાલ: ૧૩-૩૦થી ૧૫-૦૦ સમુધી મદશાશૂલ: અગગન

આજના તહેવારો ઃ રામકૃષ્ણ પરમહંસ જ્યંતી

આજનદું પિંચાંગ

શહેર સૂ્યયોદ્ય નવકારશી સૂ્યા્ચસત રંદ્રોદ્ય રદં્રાસત
અમ્ાવા્ ૦૬-૫૫ ૦૭-૪૩  ૧૮-૪૫ ૦૭-૪૩ ૨૦-૨૬
સમુરત ૦૬-૫૩ ૦૭-૪૧  ૧૮-૪૫ ૦૭-૩૮ ૨૦-૨૯
વ્લો્રા ૦૬-૫૫ ૦૭-૪૩  ૧૮-૪૫ ૦૭-૩૯ ૨૦-૨૮
મમુંબઈ ૦૬-૫૨ ૦૭-૪૦ ૧૮-૪૫ ૦૭-૩૩ ૨૦-૩૩

તિવસનાં ચોઘડ્લયાં
૧. શમુભ, ૨. રોગ ૩. ઉદ્ેગ ૪. ર્લ ૫. 
લાભ ૬. અમૃત ૭. કાળ ૮. શમુભ

૧. અમૃત ૨. ર્લ ૩. રોગ ૪. કાળ ૫. 
લાભ ૬. ઉદ્ેગ ૭. શમુભ ૮. અમૃત
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બસેણૃં - અવસાન નોંધ
ગાંધરી:   ચિરાગ ગાંધીના માતુશ્ી 
સ્વ. લીલાબહેન અરચ્વંદકુમાર ગાંધી 
(ખમાર)નું બેસણું સાંજે 4 થી 6. ઝંકાર 
હોલ, જુની પાઈલટ ડેરી પાસે, શે્યસ 
િાર રસતા, કાંકરરયા 
િાણરી: સ્વ. રમેશભાઈ િીમનલાલ 
દાણી (હરસોલ)નું બેસણું સ્વારે 
8.30થી 10.30, સત્ા્વીશ દશા 
પોર્વાડ ્વાડી, સુશીલાબેન રચતલાલ 
બેનકર હોલ, સ્વસસતક િાર રસતા, 
ન્વરુંગપુરા 
િવે: અક્ષયના માતા લીલાબેન 
હરીશિંદ્ર દ્ેવનું બેસણું સ્વારે 9થી 
11, પ્ાણશંકરભાઈ હોલ, પુષપકુંજ, 
કાંકરરયા, ભૈર્વનાથ રોડ, મચણનગર
તરિવેિરી: ગૌરાંગકુમાર નચલનકાનત 
ચરિ્વેદીનું અ્વસાન થયું છે. રહ-ે 

બી/307, પુચનતનગર સોસાયટી, 
કેરડલા ચરિજ પાસે, ઘોડાસર
મારવા્લરી: પ્હલાદજી સ્વાજી 
માર્વાડીનું અ્વસાન થયું છે. રહે- શ્ી 
ઓમનગર, ્વાસણા 
પિટે્: ધીરેનદ્રના ચપતા રમેશિંદ્ર 
દેસાઈભાઈ પટેલનું અ્વસાન થયું 
છે. રહે- 9/એ, ચનલગીરી સોસાયટી 
ચ્વભાગ-1, ્વટ્વા
િરજી: ચનરુંજનના ચપતા ગોચ્વંદલાલ 
ગીરધરલાલ દરજીનું અ્વસાન થયું છે. 
રહે- એન/9, શાચંતનાથ એપાટ્ટમેનટ, 
્વેજલપુર
કાંટરીયા: કમળાબેન જેસીુંગભાઈ 
કાંટીયાનું અ્વસાન થયું છે. રહે- 
પઠાણની િાલી, એસ.ટી. સટનેડની 
નજીક, ગીતામંચદરની પાછળ
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આ્લરી ચાવરી
1) બેનક કે કોઈ પાસે મૂકેલી 

અમાનત (અં) (4)
5) કફેી ર્ીજથી ર્્લતો કેફ (2)
6) પાણીની ર્કલી (2)
7) પવનથી ર્ાલતમું ર્રિવાળું યંત્ર(5)
10) ર્તમુર, હોક્શયાર (3)
13) પરભારમું, વગર પૂછે્ ક ેકહ્ા 

ક્વના (4)
15) મનસ્વી, તરંગી (4)
17) પક્વત્ર સાધમુ (2)
18) ગધે્લો, રાવણનો ભાઈ (2)
19) વેતન, ્રમાયા (3)
20) મે્, વસા (3)
21) ર્ોળાની ્ાળની એક બનાવટ(2)
23) શમુક્દ્ધ, હોશ (2)
24) બાપ એવા બેટા ને ... તેવા 

ટરેટા (2)
25) દૃઢ, સબળું, સજજ્લ (4)
26) પ્રયોગ, અજમાશ (4)
ઊભરી ચાવરી
1) સાંજનમું જમણ (અં) (3)
2) ્રવાજાવાળો મહોરલો (2)
3) સામસામી ટપલાની મારામારી(5)

4) પૈસો, નાણં, એક રાક્શ (2)
5) ર્ોક્કસ, અવશય (2)
8) વેર્ાણનમું નાણં (3)
9) ર્ાલાક, હોક્શયાર (3)
11) પંખીઓને માટરે ્ાણા 

નાખવાની જગા, પરબ્લી (4)
12) પાન ખરવાની ઋતમુ (4)
14) નાનાં ્ોકરાંની ગા્લી (4)
16) મચ્ુ ન્ીના કકનારે વસેલમું 

નગર (3)
19) હવા, સમીર, વાયરો (3)
20) ર્ક્કર-ગાં્લો માણસ (3)
22) લ્લાઈ, યમુદ્ધ (3)
23) રાંધેલા ર્ોખા (2)
24) ક્વર, ઝેર (2)
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એડવોકેટ અપહરણ કેસમાં 
6ના આગોતરા જામીન રદ
નવગુજરાત સમ્ય > અમ્ાવા્

    ચનકોલમાં રહેતા અન ે
પાલનપુર જ્વા નીકળેલા ૪૦ ્વરીષીય 
એડ્વોકેટ ભરત ગઢ્વીના અપહરણ 
કેસમાં છ આરોપીઓએ ધરપકડથી 
બિ્વા માટે કરલેી આગોતરા જામીન 
અરજી ગ્ામય કોટટે ફગા્વી દીધી છે. 
તયારે આરોપીઓએ 
ફરરયાદ રદ કર્વા 
હાઇકોટ્ટમાં પણ 
અરજી કરી હો્વાનું 
જાણ્વા મળી રહંુ છે. 

ઉલલેખનીય છે કે, આરોપીઓએ 
ગઢ્વીને છોડ્વા માટે ૧.૧૦ કરોડની 
ખંડણી માગી હતી. જો કે, ક્ાઇમ રિાનિ ે
તપાસ કરી ગાંધીનગરથી ગઢ્વીને 
શોધી કાઢ્ા હતા.  ચનકોલમાં અંકુર 
સોસાયટીમાં ભાડેથી રહતેા અડ્વોકેટ 
ભરતદાન ગઢ્વી (૪૦) પૈસાની 
ઉઘરાણી માટે ૧૬.૧.૨૦૧૬નાં રોજ 
પોતાની માઈક્ા કારમાં પાલનપરુ જ્વા 

નીકળયા હતા. દરચમયાન તમેણ ેતનેી 
પતનીન ેફોન કરીન ેકહુ ંહતુ ંકે િારથી 
પાંિ શખસોએ તનેું અપહરણ કયુું છે અને 
૧.૧૦ કરોડની માંગણી કર ેછે, આથી તું 
પસૈાની વય્વસથા કર, નહીું તો આ લોકો 
મને મારી નાંખશે. ગભરાયેલી પતની 
અરુણાએ ચનકોલ પોલીસ સટેશનમાં 
આ અંગે ફરરયાદ નોંધા્વી હતી. 

બીજી તરફ ક્ાઇમ 
રિાનિે તપાસ કરી 
તેમને શોધી કાઢ્ા 
હતા. આ કેસમાં 
ધરપકડથી બિ્વા 

માટે ચહતેર પટેલ, રકરણ જોરી 
સચહતના છ આરોપીઓએ જામીન 
અરજી કરી હતી. જો કે, મખુય સરકારી 
્વકીલ પ્્વીણ ચરિ્ેવદીએ અરજીનો ચ્વરોધ 
કરતા જણાવયુ ંહતું કે, આરોપીઓ સામે 
તપાસ જારી છે, આ્વા કેસમાં આગોતરા 
આપ્વામાં આ્વ ેતો તપાસ પર ચ્વપરીત 
અસર પડે તમે છે તયાર ેઆરોપીઓને 
જામીન પર છોડ્વા ન જોઇએ.

આરોપીઓએ ફરરયાદ 
રદ કરવા હાઇકોર્ટમાં 
પણ અરજી કરી છે

KPMG ઇનટરનશેનલ કેસ 
કોમ્પટટશનમાં IIM-A વવજતેા

નવગુજરાત સમ્ય > અમ્ાવા્

    દચુનયાની મનેજેમનેટ સકકૂલસ 
માટે અગતયની અન ેજાણીતી ગણાતી 
ઇનટરનેશનલ કેસ કોસમપરટશનમાં 
આઇઆઇએમ અમદા્વાદની ટીમ 
રાષટ્ીય સતર ેચ્વજતેા બની છે. નયયૂ ચદલહી 
ખાતે યોજાયેલા ફાઇનલ રાઉનડમાં 
આઇઆઇઆઇએમ અમદા્વાદ ેચ્વજતેા 
થઇને ૧ લાખ રૂચપયા 
કેશ અને ટ્ોફી ઇનામમાં 
મેળવયા છે. હ્વે આ 
કોસમપરટશનની ગલોબલ 
રફનાલે દબુઇમાં યોજાશે. 
ચદલહી ખાતે યોજાયેલી 
આ ્વર્ષની કોસમપરટશનમાં 
દેશની જાણીતી ૧૧ 
બી સકકૂલના ૨૦૦૦ ચ્વદ્ાથીષીઓએ 
ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી મારિ ૪૪ 
ચ્વદ્ાથીષીઓ ફાઇનલ રાઉનડ સુધી 
પહોંિી શકયા હતા. આ કોસમપરટશનમાં 
આઇઆઇએમ અમદા્વાદ સચહત, 
આઇઆઇએમ બેંગલોર, આઇઆઇએમ 
કલકત્ા, આઇઆઇએમ લખનૌ, 
આઇઆઇએમ ઇનદોર, આઇઆઇએમ 
કોઝાઇકોડે, એફએમએસ ચદલહી, 

એમડીઆઇ ગોરેગાં્વ, એસપી જૈન 
મુંબઇ, એક્ષએલઆરઆઇ જમશેદપુર 
અને ઇસનડયન સકકૂલ ઓફ ચબઝનેસ 
સચહતની ઇસનસટટ્યૂટસે ભાગ લીધો 
હતો. 

રિણ રાઉનડમાં યોજાયલેી આ ્વખતની 
સપધા્ષમાં સપધ્ષકોએ એચ્વએશનના ચ્વરય 
પર કેસ સટડી તયૈાર કર્વાના હતા, જમેાં 
તમેન ેમાકકેટમાં શેર ગમુા્વી િયૂકેલી અને 

નફા માટે ઝઝયૂમી 
રહેલી એરલાઇનસ પર 
એક લાંબાગાળાની 
સટે્ટેજી તયૈાર કર્વાની 
હતી. ફાઇનલમાં 
પહોંિેલી ૧૧ ટીમે 
આ એરલાઇનને 
બિા્વ્વાનો એકશન 

પલાન રજયૂ કર્વાનો હતો. જેમાં 
આઇઆઇએમ અમદા્વાદની ટીમ 
ચ્વજતેા બની હતી. 

હ્વે એચપ્લમાં દુબઇમાં યોજાનારી 
ગલોબલ ફાઇનલમાં તઓે ભાગ લેશે, 
જમેાં ચ્વચ્વધ દશેોની ૨૨ ટીમ આ્વશે. 
ચ્વશ્વ સતરે ્ેવપારનું ્વાતા્વરણ પયૂરું 
પાડ્વા માટે આ સપધ્ષકોનું દબુઇ ખાતે 
કોચિંગ પણ કર્વામાં આ્વશે. 

ફાઈનલમાં 11 ટીમે 
નફા માટે ઝઝમૂી 
રહેલી એરલાઈનસ 
માટે સ્ટે્ટેજી બનાવી

માઇકાનંુ નવંુ માળખુ જાહેર થયું
નવગુજરાત સમ્ય > અમ્ાવા્

    સટ્ેટેચજક માકકેરટંગ અને 
કમયચુનકેશન માટે જાણીતી ઇસનસટટ્યૂટ 
માઇકા દ્ારા ન્ુવં લીડરશીપ માળખુ 
જાહેર કર્વામાં આવયુ ં છે. માઇકાની 
ગ્વચનુંગ કાઉસનસલના િેરપસ્ષન 
મધુકર કામથે માઇકાના પ્ેચસડેનટની 

જ્વાબદારી સંભાળી છે, જ ેમાઇકાના 
એકેડેચમક ડીન ડૉ. પ્ીચત શ્ોફ સાથે 
મળીન ેકામ કરશે. કારણ કે, માઇકાના 
પે્ચસડેનટ અન ેરડરકેટર ડૉ. નાગશે રા્વ 
એક ઇનટરનશેનલ અસાઇનમનેટ સાથે 
સંકળા્વા જઇ રહા છે. ડૉ. રા્ેવ િાર 
્વર્ષ સુધી માઇકાના નેતૃત્વની કમાન 
સંભાળી છે. 

બજારને માનવીય 
બનાવવાની જરૂરઃ 
પ્રો. હેમંત શાહ
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    ગુજરાત ચ્વશ્વકોશ 
ટ્સટ દ્ારા િાલતી આર.એલ. 
સંઘ્વી વયાખયાનમાળાના ભાગરૂપે 
અથ્ષશાસરિના પ્ોફેસર હેમંતકુમાર 
શાહનું ‘આચથ્ષક સ્વતરંિતા: 
જરૂરરયાત અન ેભય સથાનો’ ચ્વરય 
પર વયાખયાન યોજાયુ ંહતું. બુધ્વારે 
યોજાયેલા આ વયાખયાનમાં તેમણે 
જણાવયું કે, ‘આચથ્ષક સ્વતંરિતા એ 
તમામ સ્વતંરિતાઓનો પાયો છે. 
પરુંતુ આ સ્વતંરિતાને પરરણામે 
સમગ્ ચ્વશ્વમાં અન ેભારતમાં ગ્ાહક 
હજારનો ગલુામ બનયો છે. ’ 

આ ચ્વશે ્વધ ુ્વાત કરતાં પ્ોફેસર 
શાહે જણાવય ુકે, ‘ભારતના બંધારણમાં 
સ્વતંરિતા, સમાનતા, નયાય અને 
વયસકતત્વનું ગૌર્વ એ બંધારણના 
આમખુમાં ચસદ્ધ કર્વાના આદશશો 
તરીકે દશા્ષ્વાયા છે. તયાર ેબજારને 
માન્વીય બના્વા્વની જરૂર છે.’  

IITમાં વવજ્ાનમળેા:ે 
1000 વવદ્ાથીથીઓ 
ભાગ લશેે 
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 આઇઆઇટી 
ગાંધીનગરના ચ્વદ્ાથીષીઓ દ્ારા 
તમન ેરોમાંચિત કરી દ ેત્ેવા અથ્વા 
રોચજંદા જી્વનન ેસરળ બના્ેવ ત્ેવા 
પ્યોગો તયૈાર કર્વામાં આવયા છે. 
૧૨ માિ્ષ શચન્વાર ેતનેા કેમપસ 
પાલજ ખાત ેએક ચ્વજ્ાનમળેાનું 
આયોજન કર્વામાં આવયું છે. 
આ ચ્વજ્ાનમળેો આઇઆઇટીના 
સાયનસ ડેની ઉજ્વણીનો એક 
ભાગ છે.   

આ ચ્વજ્ાનમળેામાં ૫૦ જટેલા 
સટોલસ હશે. ત ેઉપરાંત રફચઝકલ 
રરસિ્ષ લેબોરટેરી, ચ્વક્મ સારાભાઇ 
કોમયુચનટી સાયનસ સેનટર દ્ારા 
પણ ્વક્કશોપસ અન ે ડેમોનસટે્શન 
દશા્ષ્વ્વામાં આ્વશે. આ કાય્ષક્માં 
ચ્વચ્વધ સકકૂલના લગભગ ૧૦૦૦ 
ચ્વદ્ાથીષીઓ સચહત મુલાકાતીઓ 
હાજરી આપશે. 

આજના કાય્શક્મ
સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન: નમ્ષદ-મઘેાણી લાઈરેિરી ખાત ેસાંજ ે4.00 કલાકે 
અર્વલલી અન ેમચહસાગર ચજલલામાં સથપાનાર ચ્વનાશકારી કેચમકલ ્વસેટ પલાનટ 
અંગ ેિિા્ષની શરૂઆત કરશે નીતાબેન ચ્વદ્રોહી
વદવાન બલલયુભાઈ પ્ાઈમરી સકકૂલ, પાલડી: ટાગોર હોલ ખાત ેબપોર ે3.15થી 
્વાચર્ષક સાંસકકૃચતક કાય્ષક્મ 
સેપટ ્ યુવનવવસસિટી: જમેસ જીનસેીસ ઈનટરનશેનલ સકકૂલ દ્ારા સેપટ ખાત ેબપોરે 
4.30 કલાકે એજયકેુશન અન ેઈનફોમમેશન ચ્વરય પર રડઝાઈન ઈનસટોલેશનનું 
લોસનિંગ, જમેાં ડીઝાઈન ઈનસટોલેશનના િીફ મનેટર કેતન ચહરજી હાજર રહેશે.

  ફ્રન્ટ પજે-2નું અનસંુધાન
રાહ કતમરનનો...
નરેનદ્ર મોદીની સરકાર સામે 
ભ્રષટાિારની તપાસ હાલ કયા તબકે્ 
છે? અન ેત ે્વહેલીતકે પયૂણ્ષ થાય એ અંગે 
ચ્વપક્ષી નતેાએ સરકારન ેઅચણયાળા 
સ્વાલો પયૂછ્ા હતા. તમેણ ેસરકાર 
પાસે અહે્વાલ રજયૂ કર્વાનું આશ્વાસન 
માગયુ ંહતું. જો કે, સરકાર ેકોંગે્સની 
માગણી ફગા્વતા કોંગીસભયોએ 
સયૂરિોચ્ાર સાથ ે્વોકઆઉટ કયશો હતો.

દરચમયાન ચ્વપક્ષી નેતાએ 
જણાવયુ ંકે, ભાજપ સરકાર ભ્રષટાિાર 
છા્વરીન ેરાજયની પ્જાન ેછેતરી રહી 
છે. તમેણ ેકહંુ કે, સરકાર ેસુજલામ-
સુફલામ યોજનામાં િાર કચમશન 
નીમીન ેભ્રષટાિારન ે છૂપા્વ્વા તનેા 
રરપોટ્ટ અભરેાઈએ િડા્વી દીધા છે. 
આ કૌભાંડોમાં તતકાચલન મખુયમંરિી 
અન ેઆજના ્વડાપ્ધાન ઉપર ગંભીર 
આક્ષપેો થયા હતા, ત ે જાણ્વાનો 
રાજયની છ કરોડની પ્જાન ેઅચધકાર 
છે. ભાજપ સરકાર મશુકેલીમાં આ્વે 
કે આક્ષપેો થાય તયાર ેકચમશન નીમી 
દ ેછે, જથેી કોટ્ટ મટેર ન બન,ે પછી તે 
લોકાયકુતનો મદુ્ો હોય કે નાણાં્વટી 
પંિનો મદુ્ો હોય એમ તમેણ ેઉમયેુું 
હતું. લોકાયકુતનો ઉલલેખ કરતા 
ચ્વપક્ષી નતેાએ કહંુ કે, લોકાયકુતની 
બાબતમાં જ ેત ે્વખતની સરકારની 
માનચસકતા-આક્ષપે છતા ન થાય 
ત ેમાટે ભાજપ સરકાર ેપોતાના જ 
લોકાયકુતની ચનમણૂક કરી હતી. કોટ્ટના 
હુકમથી જસસટસ આર.એ.મહેતાની 
ચનમણૂક કરાઈ તયાર ેભાજપ સરકારે 
લોકાયકુત કિેરીન ેતાળંુ મારી દીધું 
હતું ત ેજગજાહેર છે. કેગનો અહે્વાલ 
સરિના છેલલા ચદ્વસે મયૂકીન ેસભયો 
િિા્ષમાં ભાગ ન લઈ શકે ત્ેવી સસથચત 
સરકાર ઊભી કર ેછે. 

ઓત્મ્પિક....
્વાનાણીએ જણાવયું હતું કે, 

આંતરરાષટ્ીય સપધા્ષમાં ભારતનું 
પ્ચતચનચધત્વ કરી શકે ત ેમાટે મચહલા 
સચહતના શે્ષઠ રમત્વીરોન ેશસકતદયૂત 
યોજના હેઠળ ચશષયવૃચત અન ેતાલીમ, 
સાધનો અન ેમસુાફરી માટે ્વાચર્ષક 
૨૫ લાખ રૂચપયા સુધીની સહાય 
આપ્વામાં આ્વશે. શાળા-કોલેજોમાં 
ખેલકકૂદનો ચ્વરય તબક્ા્વાર દાખલ 
કરાશે. શકય હશે તયાં સુધી મદેાન 
્વગર શાળા-કોલેજન ે મંજયૂરી નહીું 
અપાય. સોસાયટી કે એપાટ્ટમનેટનો 
કોમન પલોટ સપોટ્ટસ માટે ્વપરાય તે 
માટે સયૂિનાઓ બહાર પડાશે. ત ેસાથે 
શાળામાં વયાયામ ચશક્ષકની ન્વસેરથી 
ભરતી કર્વા ન્વી એજયુકેશન 

પોચલસીમાં જાહેરાત કરાશે. 
ચ્વદ્ાથીષીઓ સપધા્ષમાં ભાગ લે્વા જાય 
તયાર ેતમેની હાજરીનો પ્શ્ન શાળામાં 
ઊભો થતો હોય છે તને ે ધયાનમાં 
રાખીન ેતમેાં છૂટછાટ અપાશે. સપોટ્ટસ 
માટે ચ્વશેર ગણુ સાથ ે રમત્વીરો 
માટે મરેડકલ, ઇજનરેી સચહતની 
કોલેજોમાં ઉચ્ કક્ષાના રમત્વીરો 
માટે લઘતુમ કટ ઓફ નક્ી કયા્ષ પછી 
બે ટકા સીટ અનામત રખાશે. સપોટ્ટસ 
યચુન્વચસ્ષટીમાં હાઇ પરફોમ્ષનસ માટે 
સેનટર અન ે સપોટ્ટસ લીગ અને 
નશેનલ ગમેસનું આયોજન કર્વામાં 
આ્વશે. હાલ ગાંધીનગરથી િાલતી 
સપોટ્ટસ યચુન.નું ્વડોદરાના પાદરા 
પાસે અતયાધચુનક સંકુલ બના્વાશે. 

રાજયમાં રમત માટેના મદેાન 
ઊભા થાય ત ેમાટે દર બે રકલોમીટરના 
અંતર ે ઓછામાં ઓછંુ બે હજાર 
િોરસ્વાર ખુલલંુ મદેાન, ખેલકકૂદ 
સંકુલો માટે નગરપાચલકા અન ેશહેરી 
સત્ા મંડળ ચ્વસતારમાં ચનયત જમીન, 
પાિ હજારથી ્વધ ુ્વસતી ધરા્વતા 
ગામમાં ૬ એકર જમીન, કોપશોરટે 
એકમોની મદદથી સીએસઆર 
હેઠળ રમતગમતનું ન્ંુવ માળખંુ 
ઊભું કર્વા પણ સહયોગ લે્વાશે. 
દરકે ગામમાં સપોટ્ટસ ડે્વલપમનેટ 
કાઉસનસલ સથપાશે. ખેલમહાકંુભના 
ચ્વજતેાન ે સમર કેમપમાં તાલીમ, 
સ્વામી ચ્વ્વકેાનંદ પ્ચતભા શોધ 
અચભયાન, કોિ અન ેખેલાડીઓની 
મદદથી તમેન ે તાલીમ રડસસટ્કટ 
લે્વલ સપોટ્ટસ સકકૂલ અન ેગજુરાત 
પોલીસ સપોટ્ટસ યચુનટ અન ેસેનટર 
ઓફ એકસલનસની સથાપના કર્વામાં 
આ્વશે. આચદજાચતના પ્ચતભા્વાન 
રમત્વીરોન ેચ્વશેર પ્ચશક્ષણ અપાશે.

મોિરી સરકારનો અનયાય...
અતયાર સુધી ૮૭૧ કરોડ રૂચપયા 
ફાળ્વાયા હતા. એટલે કે સરકારે 
માગલેી રકમ કરતા ૩૬૦૦ કરોડ 
રૂચપયા ઓછા મળયા હતા. 

કોંગ્સેના અચમત િા્વડાએ છેલલા 
બે ્વર્ષમાં ગજુરાત ેરડઝાસટર મનેજેમનેટ 
માટે રાજય સરકારની કેટલી રકમની 
માગણી કે દરખાસત કેનદ્ર સરકાર પાસે 
કરી હતી અન ેતમેાંથી કેટલી મળી 
ત ેઅંગ ેસરકાર દ્ારા એ્વી માચહતી 
અપાઇ હતી કે, ્વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં 
૬૨.૫૩ કરોડ સામ ે૬૨.૮૮ કરોડ 
અન ે૨૦૧૫-૧૬માં ૬૩.૭૫ કરોડની 
માગણી સામ ે૪૫.૬૪ કરોડની ગ્ાનટ 
ફાળ્વાઇ હતી. એટલે કે ૧૮ કરોડ 
રૂચપયા જટેલી રકમ ઓછી મળ્વા 
પામી હતી. 

સવચ્છિા પિર પિાણરીઃ ઇમન્લયા 
કો્ોનરીમાં ગંિા પિાણરી રો્લ પિર
નવગુજરાત સમ્ય > અમ્ાવા્ --  ગટરો સાફ કર્વા પાછળ 
્વરમેદહાડે કરોડો રૂચપયા ્ેવડફાય છે તમે 
છતાં ન્વી ટેક્ નોલોજીથી સફાઇના નામે 
્વધ ુકરોડો રૂચપયાનું આંધણ થઇ રહંુ છે. 
મોટાભાગના ચ્વસતારોમાં ગટરના પાણી 
સડસડાટ ્વહે્વાન ે બદલે બેક મારતાં 
હો્વાની ફરરયાદો છે. દરચમયાન ઉત્ર 
ઝોનના ઇસનડયા કોલોની રોડ ઉપર રિણ 
ચદ્વસથી ગટરના પાણી રોડ ઉપર ્વહી 
રહાની ફરરયાદો સામ ેઆ્વી છે, પરુંતુ 
તનેો ઉકેલ હજ ુશોધી શકાયો નથી.

શહેરી ગટરોમાં સફાઇ કામદારોને 
ઉતાર્વાના મામલે સુચપ્મ કોટ્ટના 
આદશેનો યોગય અમલ કર્વાન ેબદલે 
તનેો આશરો લઇ જરેટંગ મશીન અને 
સુપર સકર મશીનો ભાડે લે્વા અને 
મયચુન.ના ખિમે મશીનો ખરીદી િલા્વ્વા 
માટે માનીતા કોનટ્ાકટરોન ેપધરા્વી દીધા 

બાદ ઇજનરે ખાતા દ્ારા કોઇ દખેરખે 
રાખ્વામાં આ્વતી નથી. સુપર સકર 
મશીનો બરાબર કામ કર ે છે કે નચહ 
ત ેજો્વાન ેબદલે ફકત ચબલમાં સહી 
કરી નાખતાં ઇજનરે અચધકારીઓની 
બેદરકારીના કારણે જ શહેરના 
મોટાભાગના ચ્વસતારોમાં ગટર લાઇનો 
બરોબર સાફ થતી નથી અન ેગટરના 
પાણી ઝડપથી ્વહી શકતા નથી.

ઉત્ર ઝોનના ઇસનડયા કોલોની 
ચ્વસતારમાં પણ છેલલા રિણ ચદ્વસથી 
ગટરના ગંદા પાણી રોડ ઉપર ફરી 
્વળતાં હો્વાની ફરરયાદોનો કોઇ ઉકેલ 

આવયો નથી. રોડ ઉપર ્વગર િોમાસે 
ગંદા પાણીના તળા્વો ભરાઇ રહા છે 
અન ેઆજ ેતો છેક દયૂર દયૂર સુધી પાણી 
પહોંિી ગયાં હતા. પાઇપલાઇનમાં 
ભંગાણ છે કે અનય કોઇ કારણ છે તે 
અંગે જાણતા ઉત્ર ઝોનના ઇનિાજ્ષ 
અચધકારીને ફોન કરતાં તેમણે મને 
ખબર નથી, તમ ેફલાણા અચધકારીને 
પયૂછો ત્ેવો જ્વાબ આપયો હતો. બીજી 
બાજ ુકચમશનરની બેઠકમાં પણ આટલા 
ગંભીર મદુ્ ેકોઇ જ િિા્ષ થઇ નહોતી. 
સયૂરિોએ કહંુ કે, ચસટી ઇજનરેન ેપણ 
ઝોનના ઇજનરે ખાતા તરફથી કોઇ જાણ 
કરાઇ નહોતી. ત ેજોતાં ઉત્ર ઝોનના 
ઇજનેર અચધકારીઓ આ મામલાને 
છા્વર્વાનો પ્યાસ કરી રહાં હો્વાનું 
િિા્ષય છે. અગાઉ પણ ઉત્ર ઝોનમાં 
પાણીની લાઇનમાં રેિકડાઉન અંગેની 
માચહતી છુપા્વ્વામાં આ્વી હતી.

જોકે સમગ્ શહેરની ગટર લાઇનોની 

આ પરરસસથચત હો્વાની માચહતી આપતાં 
સયૂરિોએ કહું કે, ગટર લાઇન સાફ કર્વા 
જરેટંગ અન ેસુપર સકર મશીન ્વપરાય 
છે. આટલંુ ઓછંુ હોય તમે મનેહોલ 
સાફ કર્વા માટે રરક્ષાઓના કોનટ્ાકટ 
આપ્વામાં આવયા છે. તમે છતાં શહેરના 
જદુા જદુા ચ્વસતારોમાં ઉભરાતી ગટરોના 
કારણ ેપોલયશુનની સમસયા સજા્ષય છે. 
હાલમાં પંદર જગયાએ પોલયશુન આ્વતું 
હો્વાનું કચમશનર બેઠકમાં સ્વીકાર્વામાં 
આવયું હતું. તનેા પગલે કચમશનરે 
ઝાડા-ઉલટી કે કમળા જ્ેવો રોગિાળો 
ન ફેલાય ત ેજો્વાની સયૂિના આપ્વી 
પડી હતી. નાગરરકો ગટર ઉભરા્વાની 
ફરરયાદો કર ેછે તનેો પંદર ચદ્વસ સુધી 
ચનકાલ થતો નથી, ત્ેવો આક્ષપે મયચુન. 
બોડ્ટમાં કોંગે્સના કોપશોરટેરોએ કયશો હતો 
અન ે તનેા સમથ્ષનમાં મસટર સટેશન 
ખાતથેી આપ્વામાં આ્વતી ચિઠ્ીઓ  
બતા્વી હતી. 
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