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રાત્રિનાં ચોઘડિયાં
દિવસનાં ચોઘડિયાં
૧. શુભ, ૨. રોગ ૩. ઉદ્વેગ ૪. ચલ ૫. ૧. અમૃત ૨. ચલ ૩. રોગ ૪. કાળ ૫.
લાભ ૬. અમૃત ૭. કાળ ૮. શુભ
લાભ ૬. ઉદ્વેગ ૭. શુભ ૮. અમૃત

ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ...
ભારત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન
1985માં રમાયેલા વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 10મી માર્ચે ઓસ્ટ્રેલિયાના
મેલબોર્ન ખાતે પાકિસ્તાનને 8 વિકેટે પરાજય
આપ્યો હતો. પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતાં
50 ઓવરમાં માત્ર 176 રન કર્યા હતા.

ઓમર અબ્દુલ્લા
સૌથી નાની વયે જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી
બનેલા ઓમર અબ્દુલ્લાનો જન્મ આજના
દિવસે વર્ષ 1970માં ઈંગ્લેન્ડમાં થયો હતો. માતા
મોલીની ઈચ્છા વિરુદ્ધ તેમણે 1998માં 29 વર્ષની
ઉંમરે રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યુ હતું.

જાપાન પર બોમ્બમારો
બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન વર્ષ 1945માં 10મી
માર્ચે અમેરિકાએ જાપાનના મુખ્ય શહેર
ટોકિયો પર 1665 ટન બોમ્બ ઝીંક્યા હતા,
જેના કારણે ભયાનક તારાજી થઈ હતી અને
એક લાખથી વધુ લોકોના મોત થયા હતા.
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સ્વચ્છતા પર પાણીઃ ઇન્ડિયા
કોલોનીમાં
ગં
દ
ા
પાણી
રોડ
પર
ત્રણ દિવસથી સર્જાતી સમસ્યાનો કમિશનર બેઠકમાં કોઈ ઉલ્લેખ નહીં

--
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ગટરો સાફ કરવા પાછળ
વર્ષેદહાડે કરોડો રૂપિયા વેડફાય છે તેમ
છતાં નવી ટેક્નોલોજીથી સફાઇના નામે
વધુ કરોડો રૂપિયાનું આંધણ થઇ રહ્યું છે.
મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગટરના પાણી
સડસડાટ વહેવાને બદલે બેક મારતાં
હોવાની ફરિયાદો છે. દરમિયાન ઉત્તર
ઝોનના ઇન્ડિયા કોલોની રોડ ઉપર ત્રણ
દિવસથી ગટરના પાણી રોડ ઉપર વહી
રહ્યાની ફરિયાદો સામે આવી છે, પરંતુ
તેનો ઉકેલ હજુ શોધી શકાયો નથી.
શહેરી ગટરોમાં સફાઇ કામદારોને
ઉતારવાના મામલે સુપ્રિમ કોર્ટના
આદેશનો યોગ્ય અમલ કરવાને બદલે
તેનો આશરો લઇ જેટિંગ મશીન અને
સુપર સકર મશીનો ભાડે લેવા અને
મ્યુનિ.ના ખર્ચે મશીનો ખરીદી ચલાવવા
માટે માનીતા કોન્ટ્રાકટરોને પધરાવી દીધા

બજારને માનવીય
બનાવવાની જરૂરઃ
પ્રો. હેમંત શાહ
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

ગુજરાત વિશ્વકોશ
ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતી આર.એલ.
સંઘવી વ્યાખ્યાનમાળાના ભાગરૂપે
અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર હેમંતકુમાર
શાહનું ‘આર્થિક સ્વતંત્રતા:
જરૂરિયાત અને ભય સ્થાનો’ વિષય
પર વ્યાખ્યાન યોજાયું હતું. બુધવારે
યોજાયેલા આ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે
જણાવ્યું કે, ‘આર્થિક સ્વતંત્રતા એ
તમામ સ્વતંત્રતાઓનો પાયો છે.
પરંતુ આ સ્વતંત્રતાને પરિણામે
સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં ગ્રાહક
હજારનો ગુલામ બન્યો છે. ’
આ વિશે વધુ વાત કરતાં પ્રોફેસર
શાહે જણાવ્યુ કે, ‘ભારતના બંધારણમાં
સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ન્યાય અને
વ્યક્તિત્વનું ગૌરવ એ બંધારણના
આમુખમાં સિદ્ધ કરવાના આદર્શો
તરીકે દર્શાવાયા છે. ત્યારે બજારને
માનવીય બનાવાવની જરૂર છે.’

બાદ ઇજનેર ખાતા દ્વારા કોઇ દેખરેખ
રાખવામાં આવતી નથી. સુપર સકર
મશીનો બરાબર કામ કરે છે કે નહિ
તે જોવાને બદલે ફકત બિલમાં સહી
કરી નાખતાં ઇજનેર અધિકારીઓની
બેદરકારીના કારણે જ શહેરના
મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગટર લાઇનો
બરોબર સાફ થતી નથી અને ગટરના
પાણી ઝડપથી વહી શકતા નથી.
ઉત્તર ઝોનના ઇન્ડિયા કોલોની
વિસ્તારમાં પણ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી
ગટરના ગંદા પાણી રોડ ઉપર ફરી
વળતાં હોવાની ફરિયાદોનો કોઇ ઉકેલ

નીકળ્યા હતા. દરમિયાન તેમણે તેની
પત્નીને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે ચારથી
નિકોલમાં રહેતા અને પાંચ શખ્સોએ તેનંુ અપહરણ કર્યું છે અને
પાલનપુર જવા નીકળેલા ૪૦ વર્ષીય ૧.૧૦ કરોડની માંગણી કરે છે, આથી તું
એડવોકેટ ભરત ગઢવીના અપહરણ પૈસાની વ્યવસ્થા કર, નહીં તો આ લોકો
કેસમાં છ આરોપીઓએ ધરપકડથી મને મારી નાંખશે. ગભરાયેલી પત્ની
બચવા માટે કરેલી આગોતરા જામીન અરુણાએ નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં
અરજી ગ્રામ્ય કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ત્યારે આરોપીઓએ
બીજી તરફ ક્રાઇમ
ફરિયાદ રદ કરવા આરોપીઓએ ફરિયાદ બ્રાન્ચે તપાસ કરી
હાઇકોર્ટ મ ાં પણ રદ કરવા હાઇકોર્ટમાં તેમને શોધી કાઢ્યા
અરજી કરી હોવાનું પણ અરજી કરી છે
હતા. આ કેસમાં
જાણવા મળી રહ્યું છે.
ધરપકડથી બચવા
ઉલ્લેખનીય છે કે, આરોપીઓએ માટે હિતેષ પટેલ, કિરણ જોષી
ગઢવીને છોડવા માટે ૧.૧૦ કરોડની સહિતના છ આરોપીઓએ જામીન
ખંડણી માગી હતી. જો કે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અરજી કરી હતી. જો કે, મુખ્ય સરકારી
તપાસ કરી ગાંધીનગરથી ગઢવીને વકીલ પ્રવીણ ત્રિવેદીએ અરજીનો વિરોધ
શોધી કાઢ્યા હતા. નિકોલમાં અંકુર કરતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સામે
સોસાયટીમાં ભાડેથી રહેતા અડવોકેટ તપાસ જારી છે, આવા કેસમાં આગોતરા
ભરતદાન ગઢવી (૪૦) પૈસાની આપવામાં આવે તો તપાસ પર વિપરીત
ઉઘરાણી માટે ૧૬.૧.૨૦૧૬નાં રોજ અસર પડે તેમ છે ત્યારે આરોપીઓને
પોતાની માઈક્રા કારમાં પાલનપુર જવા જામીન પર છોડવા ન જોઇએ.

KPMG ઇન્ટરનેશનલ કેસ
કોમ્પિટિશનમાં IIM-A વિજેતા
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આડી ચાવી

4) પૈસો, નાણું, એક રાશિ (2)
5)	ચોક્કસ, અવશ્ય (2)
1) બેન્ક કે કોઈ પાસે મૂકેલી
8) વેચાણનું નાણું (3)
અમાનત (અં) (4)
9)	ચાલાક, હોશિયાર (3)
5) કેફી ચીજથી ચડતો કેફ (2)
11) પંખીઓને માટે દાણા
6) પાણીની ચકલી (2)
નાખવાની જગા, પરબડી (4)
7) પવનથી ચાલતું ચક્રવાળું યંત્ર(5)
12)
પાન ખરવાની ઋતુ (4)
10)	ચતુર, હોશિયાર (3)
14)
નાનાં છોકરાંની ગાડી (4)
13) પરભારું, વગર પૂછ્યે કે કહ્યા
16)
મચ્છુ નદીના કિનારે વસેલું
વિના (4)
નગર (3)
15) મનસ્વી, તરંગી (4)
19)
હવા, સમીર, વાયરો (3)
17) પવિત્ર સાધુ (2)
20)	ચક્કર-ગાંડો માણસ (3)
18) ગધેડો, રાવણનો ભાઈ (2)
22) લડાઈ, યુદ્ધ (3)
19) વેતન, દરમાયા (3)
23) રાંધેલા ચોખા (2)
20) મેદ, વસા (3)
21)	ચોળાની દાળની એક બનાવટ(2) 24)	વિષ, ઝેર (2)
ક્રોસવર્ડ-769
23) શુદ્ધિ, હોશ (2)
24) બાપ એવા બેટા ને ... તેવા
હ વે જ		 અ નુ	 સ ર વું
ટેટા (2)
ર		 ગ રા સ		 વા સી
25) દૃઢ, સબળું, સજ્જડ (4)
ક પૂ ત		 માં જ ર		 ઘ
26) પ્રયોગ, અજમાશ (4)
ત ન			 ત ક		 જ ટા

ઊભી ચાવી

1) સાંજનું જમણ (અં) (3)
2)	દરવાજાવાળો મહોલ્લો (2)
3) સામસામી ટપલાની મારામારી(5)

આજના કાર્યક્રમ

એમડીઆઇ ગોરેગાંવ, એસપી જૈન
મુંબઇ, એક્ષએલઆરઆઇ જમશેદપુર
દુનિયાની મેનજે મેન્ટ સ્કૂલ્સ અને ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસ
માટે અગત્યની અને જાણીતી ગણાતી સહિતની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સે ભાગ લીધો
ઇન્ટરનેશનલ કેસ કોમ્પિટિશનમાં હતો.
આઇઆઇએમ અમદાવાદની ટીમ
ત્રણ રાઉન્ડમાં યોજાયેલી આ વખતની
રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજેતા બની છે. ન્યૂ દિલ્હી સ્પર્ધામાં સ્પર્ધકોએ એવિએશનના વિષય
ખાતે યોજાયેલા ફાઇનલ રાઉન્ડમાં પર કેસ સ્ટડી તૈયાર કરવાના હતા, જેમાં
આઇઆઇઆઇએમ અમદાવાદે વિજેતા તેમને માર્કેટમાં શેર ગુમાવી ચૂકેલી અને
થઇને ૧ લાખ રૂપિયા
નફા માટે ઝઝૂમી
કેશ અને ટ્રોફી ઇનામમાં
લી એરલાઇન્સ પર
ફાઈનલમાં 11 ટીમે રહે
મેળવ્યા છે. હવે આ
એક લાંબાગાળાની
નફા માટે ઝઝૂમી સ્ટ્રેટેજી તૈયાર કરવાની
કોમ્પિટિશનની ગ્લોબલ
ફિનાલે દુબઇમાં યોજાશે. રહેલી એરલાઈન્સ
હતી. ફાઇનલમાં
દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી માટે સ્ટ્રેટેજી બનાવી પહોંચેલી ૧૧ ટીમે
આ વર્ષની કોમ્પિટિશનમાં
આ એરલાઇનને
દેશની જાણીતી ૧૧
બચાવવાનો એક્શન
બી સ્કૂલના ૨૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ
પ્લાન રજૂ કરવાનો હતો. જેમાં
ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી માત્ર ૪૪ આઇઆઇએમ અમદાવાદની ટીમ
વિદ્યાર્થીઓ ફાઇનલ રાઉન્ડ સુધી વિજેતા બની હતી.
પહોંચી શક્યા હતા. આ કોમ્પિટિશનમાં
હવે એપ્રિલમાં દુબઇમાં યોજાનારી
આઇઆઇએમ અમદાવાદ સહિત, ગ્લોબલ ફાઇનલમાં તેઓ ભાગ લેશ,ે
આઇઆઇએમ બેંગ્લોર, આઇઆઇએમ જેમાં વિવિધ દેશોની ૨૨ ટીમ આવશે.
કલકત્તા, આઇઆઇએમ લખનૌ, વિશ્વ સ્તરે વેપારનું વાતાવરણ પૂરું
આઇઆઇએમ ઇન્દોર, આઇઆઇએમ પાડવા માટે આ સ્પર્ધકોનું દુબઇ ખાતે
કોઝાઇકોડે, એફએમએસ દિલ્હી, કોચિંગ પણ કરવામાં આવશે.
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સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન: નર્મદ-મેઘાણી લાઈબ્રેરી ખાતે સાંજે 4.00 કલાકે
અરવલ્લી અને મહિસાગર જિલ્લામાં સ્થપાનાર વિનાશકારી કેમિકલ વેસ્ટ પ્લાન્ટ
અંગે ચર્ચાની શરૂઆત કરશે નીતાબેન વિદ્રોહી
દિવાન બલ્લુભાઈ પ્રાઈમરી સ્કૂલ, પાલડી: ટાગોર હોલ ખાતે બપોરે 3.15થી
વાર્ષિક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ
સેપ્ટ યુનિવર્સિટી: જેમ્સ જીનેસીસ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા સેપ્ટ ખાતે બપોરે
4.30 કલાકે એજ્યુકેશન અને ઈન્ફોર્મેશન વિષય પર ડિઝાઈન ઈન્સ્ટોલેશનનું
લોન્ચિંગ, જેમાં ડીઝાઈન ઈન્સ્ટોલેશનના ચીફ મેન્ટર કેતન હિરજી હાજર રહેશ.ે

બેસણું - અવસાન નોંધ

ગાંધી: ચિરાગ ગાંધીના માતુશ્રી
સ્વ. લીલાબહેન અરવિંદકુમાર ગાંધી
(ખમાર)નું બેસણું સાંજે 4 થી 6. ઝંકાર
હોલ, જુની પાઈલટ ડેરી પાસે, શ્રેયસ
ચાર રસ્તા, કાંકરિયા
દાણી: સ્વ. રમેશભાઈ ચીમનલાલ
દાણી (હરસોલ)નું બેસણું સવારે
8.30થી 10.30, સત્તાવીશ દશા
પોરવાડ વાડી, સુશીલાબેન રતિલાલ
બેન્કર હોલ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા,
નવરંગપુરા
દવે: અક્ષયના માતા લીલાબેન
હરીશચંદ્ર દવેનું બેસણું સવારે 9થી
11, પ્રાણશંકરભાઈ હોલ, પુષ્પકુંજ,
કાંકરિયા, ભૈરવનાથ રોડ, મણિનગર
ત્રિવેદી: ગૌરાંગકુમાર નલિનકાન્ત
ત્રિવેદીનું અવસાન થયું છે. રહે-

આ પરિસ્થિતિ હોવાની માહિતી આપતાં
સૂત્રોએ કહ્યું કે, ગટર લાઇન સાફ કરવા
જેટિંગ અને સુપર સકર મશીન વપરાય
છે. આટલું ઓછું હોય તેમ મેનહોલ
સાફ કરવા માટે રિક્ષાઓના કોન્ટ્રાકટ
આપવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં શહેરના
જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ઉભરાતી ગટરોના
કારણે પોલ્યુશનની સમસ્યા સર્જાય છે.
હાલમાં પંદર જગ્યાએ પોલ્યુશન આવતું
હોવાનું કમિશનર બેઠકમાં સ્વીકારવામાં
આવ્યું હતું. તેના પગલે કમિશનરે
ઝાડા-ઉલ્ટી કે કમળા જેવો રોગચાળો
ન ફેલાય તે જોવાની સૂચના આપવી
પડી હતી. નાગરિકો ગટર ઉભરાવાની
ફરિયાદો કરે છે તેનો પંદર દિવસ સુધી
નિકાલ થતો નથી, તેવો આક્ષેપ મ્યુનિ.
બોર્ડમાં કોંગ્સરે ના કોર્પોરેટરોએ કર્યો હતો
અને તેના સમર્થનમાં મસ્ટર સ્ટેશન
ખાતેથી આપવામાં આવતી ચિઠ્ઠીઓ
બતાવી હતી.
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આવ્યો નથી. રોડ ઉપર વગર ચોમાસે
ગંદા પાણીના તળાવો ભરાઇ રહ્યા છે
અને આજે તો છેક દૂર દૂર સુધી પાણી
પહોંચી ગયાં હતા. પાઇપલાઇનમાં
ભંગાણ છે કે અન્ય કોઇ કારણ છે તે
અંગે જાણતા ઉત્તર ઝોનના ઇન્ચાર્જ
અધિકારીને ફોન કરતાં તેમણે મને
ખબર નથી, તમે ફલાણા અધિકારીને
પૂછો તેવો જવાબ આપ્યો હતો. બીજી
બાજુ કમિશનરની બેઠકમાં પણ આટલા
ગંભીર મુદ્દે કોઇ જ ચર્ચા થઇ નહોતી.
સૂત્રોએ કહ્યું કે, સિટી ઇજનેરને પણ
ઝોનના ઇજનેર ખાતા તરફથી કોઇ જાણ
કરાઇ નહોતી. તે જોતાં ઉત્તર ઝોનના
ઇજનેર અધિકારીઓ આ મામલાને
છાવરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાનું
ચર્ચાય છે. અગાઉ પણ ઉત્તર ઝોનમાં
પાણીની લાઇનમાં બ્રેકડાઉન અંગેની
માહિતી છુપાવવામાં આવી હતી.
જોકે સમગ્ર શહેરની ગટર લાઇનોની

એડવોકેટ અપહરણ કેસમાં
6ના આગોતરા જામીન રદ
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બી/307, પુનિતનગર સોસાયટી,
કેડિલા બ્રિજ પાસે, ઘોડાસર
મારવાડી: પ્રહલાદજી સવાજી
મારવાડીનું અવસાન થયું છે. રહે- શ્રી
ઓમનગર, વાસણા
પટેલ: ધીરેન્દ્રના પિતા રમેશચંદ્ર
દેસાઈભાઈ પટેલનું અવસાન થયું
છે. રહે- 9/એ, નિલગીરી સોસાયટી
વિભાગ-1, વટવા
દરજી: નિરંજનના પિતા ગોવિંદલાલ
ગીરધરલાલ દરજીનું અવસાન થયું છે.
રહે- એન/9, શાંતિનાથ એપાર્ટમેન્ટ,
વેજલપુર
કાંટીયા: કમળાબેન જેસીંગભાઈ
કાંટીયાનું અવસાન થયું છે. રહેપઠાણની ચાલી, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની
નજીક, ગીતામંદિરની પાછળ

IITમાં વિજ્ઞાનમેળાે:
1000 િવદ્યાર્થીઓ
ભાગ લેશે
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આઇઆઇટી
ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા
તમને રોમાંચિત કરી દે તેવા અથવા
રોજિંદા જીવનને સરળ બનાવે તેવા
પ્રયોગો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
૧૨ માર્ચ શનિવારે તેના કેમ્પસ
પાલજ ખાતે એક વિજ્ઞાનમેળાનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ વિજ્ઞાનમેળો આઇઆઇટીના
સાયન્સ ડેની ઉજવણીનો એક
ભાગ છે.
આ વિજ્ઞાનમેળામાં ૫૦ જેટલા
સ્ટોલ્સ હશે. તે ઉપરાંત ફિઝિકલ
રિસર્ચ લેબોરેટરી, વિક્રમ સારાભાઇ
કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા
પણ વર્કશોપ્સ અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન
દર્શાવવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમાં
વિવિધ સ્કૂલના લગભગ ૧૦૦૦
વિદ્યાર્થીઓ સહિત મુલાકાતીઓ
હાજરી આપશે.

ફ્રન્ટ પેજ-2નું અનુસંધાન
શાહ કમિશનનો...

નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સામે
ભ્રષ્ટાચારની તપાસ હાલ ક્યા તબક્કે
છે? અને તે વહેલીતકે પૂર્ણ થાય એ અંગે
વિપક્ષી નેતાએ સરકારને અણિયાળા
સવાલો પછ્
ૂ યા હતા. તેમણે સરકાર
પાસે અહેવાલ રજૂ કરવાનું આશ્વાસન
માગ્યું હતું. જો કે, સરકારે કોંગ્સરે ની
માગણી ફગાવતા કોંગીસભ્યોએ
સૂત્રોચ્ચાર સાથે વોકઆઉટ કર્યો હતો.
દરમિયાન વિપક્ષી નેતાએ
જણાવ્યું કે, ભાજપ સરકાર ભ્રષ્ટાચાર
છાવરીને રાજ્યની પ્રજાને છેતરી રહી
છે. તેમણે કહ્યું કે, સરકારે સુજલામસુફલામ યોજનામાં ચાર કમિશન
નીમીને ભ્રષ્ટાચારને છૂપાવવા તેના
રિપોર્ટ અભેરાઈએ ચડાવી દીધા છે.
આ કૌભાંડોમાં તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી
અને આજના વડાપ્રધાન ઉપર ગંભીર
આક્ષેપો થયા હતા, તે જાણવાનો
રાજ્યની છ કરોડની પ્રજાને અધિકાર
છે. ભાજપ સરકાર મુશ્કેલીમાં આવે
કે આક્ષેપો થાય ત્યારે કમિશન નીમી
દે છે, જેથી કોર્ટ મેટર ન બને, પછી તે
લોકાયુક્તનો મુદ્દો હોય કે નાણાંવટી
પંચનો મુદ્દો હોય એમ તેમણે ઉમેર્યું
હતું. લોકાયુક્તનો ઉલ્લેખ કરતા
વિપક્ષી નેતાએ કહ્યું કે, લોકાયુક્તની
બાબતમાં જે તે વખતની સરકારની
માનસિકતા-આક્ષેપ છતા ન થાય
તે માટે ભાજપ સરકારે પોતાના જ
લોકાયુક્તની નિમણૂક કરી હતી. કોર્ટના
હુકમથી જસ્ટિસ આર.એ.મહેતાની
નિમણૂક કરાઈ ત્યારે ભાજપ સરકારે
લોકાયુક્ત કચેરીને તાળું મારી દીધું
હતું તે જગજાહેર છે. કેગનો અહેવાલ
સત્રના છેલ્લા દિવસે મૂકીને સભ્યો
ચર્ચામાં ભાગ ન લઈ શકે તેવી સ્થિતિ
સરકાર ઊભી કરે છે.

ઓલિમ્પિક....

વાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે,
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભારતનું
પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે તે માટે મહિલા
સહિતના શ્ષરે ્ઠ રમતવીરોને શક્તિદતૂ
યોજના હેઠળ શિષ્યવૃતિ અને તાલીમ,
સાધનો અને મુસાફરી માટે વાર્ષિક
૨૫ લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય
આપવામાં આવશે. શાળા-કોલેજોમાં
ખેલકદૂ નો વિષય તબક્કાવાર દાખલ
કરાશે. શક્ય હશે ત્યાં સુધી મેદાન
વગર શાળા-કોલેજને મંજરૂ ી નહીં
અપાય. સોસાયટી કે એપાર્ટમને ્ટનો
કોમન પ્લોટ સ્પોર્ટસ માટે વપરાય તે
માટે સૂચનાઓ બહાર પડાશે. તે સાથે
શાળામાં વ્યાયામ શિક્ષકની નવેસરથી
ભરતી કરવા નવી એજ્યુકેશન

પોલિસીમાં જાહેરાત કરાશે.
વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જાય
ત્યારે તેમની હાજરીનો પ્રશ્ન શાળામાં
ઊભો થતો હોય છે તેને ધ્યાનમાં
રાખીને તેમાં છૂટછાટ અપાશે. સ્પોર્ટસ
માટે વિશેષ ગુણ સાથે રમતવીરો
માટે મેડિકલ, ઇજનેરી સહિતની
કોલેજોમાં ઉચ્ચ કક્ષાના રમતવીરો
માટે લઘુતમ કટ ઓફ નક્કી કર્યા પછી
બે ટકા સીટ અનામત રખાશે. સ્પોર્ટસ
યુનિવર્સિટીમાં હાઇ પરફોર્મન્સ માટે
સેન્ટર અને સ્પોર્ટસ લીગ અને
નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં
આવશે. હાલ ગાંધીનગરથી ચાલતી
સ્પોર્ટસ યુનિ.નું વડોદરાના પાદરા
પાસે અત્યાધુનિક સંકુલ બનાવાશે.
રાજ્યમાં રમત માટેના મેદાન
ઊભા થાય તે માટે દર બે કિલોમીટરના
અંતરે ઓછામાં ઓછું બે હજાર
ચોરસવાર ખુલ્લું મેદાન, ખેલકૂદ
સંકુલો માટે નગરપાલિકા અને શહેરી
સત્તા મંડળ વિસ્તારમાં નિયત જમીન,
પાચ હજારથી વધુ વસતી ધરાવતા
ગામમાં ૬ એકર જમીન, કોર્પોરેટ
એકમોની મદદથી સીએસઆર
હેઠળ રમતગમતનું નવું માળખું
ઊભું કરવા પણ સહયોગ લેવાશે.
દરેક ગામમાં સ્પોર્ટસ ડેવલપમેન્ટ
કાઉન્સિલ સ્થપાશે. ખેલમહાકુંભના
વિજેતાને સમર કેમ્પમાં તાલીમ,
સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રતિભા શોધ
અભિયાન, કોચ અને ખેલાડીઓની
મદદથી તેમને તાલીમ ડિસ્ટ્રિક્ટ
લેવલ સ્પોર્ટસ સ્કૂલ અને ગુજરાત
પોલીસ સ્પોર્ટસ યુનિટ અને સેન્ટર
ઓફ એકસ્લન્સની સ્થાપના કરવામાં
આવશે. આદિજાતિના પ્રતિભાવાન
રમતવીરોને વિશેષ પ્રશિક્ષણ અપાશે.

મોદી સરકારનો અન્યાય...

અત્યાર સુધી ૮૭૧ કરોડ રૂપિયા
ફાળવાયા હતા. એટલે કે સરકારે
માગેલી રકમ કરતા ૩૬૦૦ કરોડ
રૂપિયા ઓછા મળ્યા હતા.
કોંગ્સરે ના અમિત ચાવડાએ છેલ્લા
બે વર્ષમાં ગુજરાતે ડિઝાસ્ટર મેનજે મેન્ટ
માટે રાજય સરકારની કેટલી રકમની
માગણી કે દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકાર પાસે
કરી હતી અને તેમાંથી કેટલી મળી
તે અંગે સરકાર દ્વારા એવી માહિતી
અપાઇ હતી કે, વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં
૬૨.૫૩ કરોડ સામે ૬૨.૮૮ કરોડ
અને ૨૦૧૫-૧૬માં ૬૩.૭૫ કરોડની
માગણી સામે ૪૫.૬૪ કરોડની ગ્રાન્ટ
ફાળવાઇ હતી. એટલે કે ૧૮ કરોડ
રૂપિયા જેટલી રકમ ઓછી મળવા
પામી હતી.

માઇકાનું નવું માળખુ જાહેર થયું
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

સ્ટ્રેટેજિક માર્કેટિંગ અને
કમ્યુનિકેશન માટે જાણીતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
માઇકા દ્વારા નવું લીડરશીપ માળખુ
જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. માઇકાની
ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના ચેરપર્સન
મધુકર કામથે માઇકાના પ્રેસિડેન્ટની

જવાબદારી સંભાળી છે, જે માઇકાના
એકેડેમિક ડીન ડૉ. પ્રીતિ શ્રોફ સાથે
મળીને કામ કરશે. કારણ કે, માઇકાના
પ્રેસિડેન્ટ અને ડિરેક્ટર ડૉ. નાગેશ રાવ
એક ઇન્ટરનેશનલ અસાઇન્મેન્ટ સાથે
સંકળાવા જઇ રહ્યા છે. ડૉ. રાવે ચાર
વર્ષ સુધી માઇકાના નેતૃત્વની કમાન
સંભાળી છે.

