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CITY CINEMA

ACTIon jACkson
આઈનોક્સ, ર્ેસકો્સ્સ ્સક્કલ : 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 3.00, 4.10, 6.00, 7.10 8.05, 
9.00, 10.10
િ્સનપેોલી્સ : ઈનઓિ્્સટ મોલ : 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 1.00, 3.00, 3.30, 
4.00, 6.00, 7.00, 9.00, 9.30, 10.30
્સીનમેાક્ક, ગલેરેીયા મોલ : 1.20, 2.20, 3.20, 
5.05, 6.50, 7.50, 9.30, 10.05, 10.30
િ્સનમેકે્સ, નટભુાઈ ્સક્કલ : 10.00, 12.10, 
1.00, 4.00, 6.15, 7.00, 10.00
પીવીઆર, જનુાછાણી રોડ : 9.40, 11.15, 12.45, 
2.20, 3.50, 5.25, 6.55, 8.30, 10.00 
રાજહ્ંસ - ્સાગર, ટાવર ચાર રસ્ા : 9.00 
11.40, 2.20, 5.00, 7.40, 10.20  
િ્સનમેાક્ક િવહાર, પ્ર્ાપનગર  : 9.00, 10.10, 
11.45, 1.00, 2.30, 3.50, 5.15, 6.50, 7.45, 
9.50, 10.30

સડુોક ુ- 289

ખાનાઓમા ંએકથી નવના 
આંક એ રીત ેગોઠવાયેલા છે કે 
ઊભી, આડી રોમાં એક આંક 
એક જ વાર આવ.ે તજે રીતે 
દરકે કોન્નરમાં નવના ચોકઠામાં 
પણ એકથી નવના આંક એક 
એકવાર જ આવવા જોઈએ. 
નમનૂા માટ ેકટેલાક આંક 
મુકાયા છ.ે ખાલી ખાનાં હવ ેતમે 
તક્ક લગાડીને ભરી કાઢો.

સડુોક ુ-288નો જવાબ

સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 

ફાઉન્ડેશન ફોિ કપેસેિસિટી 
સિલ્્િંગ દ્ાિા આયોસિત િી્ 
કાય્યક્રમ અંતગ્યત શસનવાિ ે િાંિે 
ટીન ઓપાઇન કાય્યક્રમ યોજાયો 
હતો. કાય્યક્રમમા ંઇનોવશેન હિંટિ્ય 
થીમ પિ 2 યગં ઇનોવટેિ્યની 
ટોક યોજાઇ હતી. સપીકિ તિીકે 
નવિચના સકકૂિના આસિતય પાં્ડે 
અન ેઆનિં સવદ્ા સવહાિ સકકૂિના 
કિણ ખત્ીએ પોતાના ઇનોવશેન 
સવશ ેચચા્ય કિી હતી.

આસિતય પાં્ ડેએ િણાવયય ં હતયં 
ક,ે ‘મન ેિી્ એવો્્ટ મળયો હતો. 
િમેાં મેં ઓ્્ એિની વયલ્તઓને 
િાળકો િાથ ે કને્ ટ કિવા માટડે 
ઇનોવરેટવ વ ેઅપનાવયો હતો. મેં 
ર્જીટિ સમ્ીયમ દ્ાિા પ્ોિે્ટ કયયો 
હતો. ઇનોવશેન એટિ ેિ ેઇફલે્ટવ 

હોય અન ેયયઝફુિ હોય િમસયાનયં 
િમાધાન િાવ.ે’ જયાિ,ે કિણ 
ખત્ીએ િણાવયય ંહતય ંક,ે ‘મેં માિા 
સકકૂિ માટડે પ્યેાંશ િાથ ેઇનોવરેટવ 
હડ્ે મટે તયૈાિ કયયું હતય.ં આ હડ્ે મટે 
જીપીએિ કનકેટડ્ે , વિે ર્ઝાઇન્ 
અન ેિલે્ટ માટડે િસેટ છડે. આ એક 
િામાનય સવચાિ હતો, િનેા માટડે 
મન ે અને ે માિા સમત્ન ે ઇગનાઇટ 
એવો્્ટ મળયો હતો.’

YoUnG TALENT

સિટીના ઇનોવશેન હટંિસે 
પોતાનો પ્ોજકેટ રજ ૂકર્યો

સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 

તાિતેિમા ં યોજાયિેા ખિેમહાકુભંની  ઘોળકા 
ખાત ેયોજાયિેી િય્ ો સપધા્યમાં એમઇએિ સકકૂિની 
ત્ણ સવદ્ાસથ્યનીઓએ બ્ોનઝ મે્ િ મેળવયાં છડે. 
આ સવદ્ાસથ્યનીઓમાં  મહડેિિીન સિવાન(36 
રકગ્ા), સિિિાિ પઠાણ( 52 રકગ્ા) અને િફરિન 
સિવાન ે(61 રકગ્ા)નો િમાવશે થાય છડે. આ ત્ણયે 
સટટ્ુ ન્ટિ શાળાના કોચ ઇકિામઅસિ િયૈિ પાિથેી 
ટ્ડેસનગં મળેવી િહી છડે.

જડુોમા ંસટટેટ લવેલ ે3 
પલરે્િ્સન ેબ્ોન્ઝ મેડલ
CITY SPORT

EXCHAnGE PRG.
સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 

જાપાન અન ે ભાિત વચે્ 
િાંસકકૃસતક આિાન પ્િાન થાય 
ત ે હડેતયથી સટટ્ુ ન્ટિ એ્િચનેિ 
પ્ોગ્ામ અંતગ્યત ગયિિાત પલ્િક 
સકકૂિ ખાત ે જાપાનથી સટટ્ુ ન્ટિ 
આવશ.ે જાપાનની 4 સકક્ૂ િમાથંી 
12 સટટુ્ન્ટિ ચાિ  સિવિ સકકૂિમાં 
િહીન ેસટ્ી કિશ.ે આ િિસમયાન 
તઓે જાપાનના નૃતયો, જાપાસનઝ 
ભાષા અન ેિસંકકૃસત સવશ ેગયિિાત 
પલ્િક સકકૂિના સટટ્ુ ન્ટિને 
જાણકાિી આપશ.ે તઓે જીપીએિ 
સકકૂિમા ં23 ર્િેમિિ ેઆવશ ેઅને 
26મી ર્િેમિિ િયધી િોકાશે. આ 
િિસમયાન તઓે વ્ોિિા અન ેતનેી 
આિપાિના જોવાિાયક સથળોની 
મયિાકાત પણ િશે.ે

GPSમાં 23મીએ 
જાપાની સટટુડન્ટિ 
મલુાકાત લશેે

સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 

આિ ે િવાિે નવિખી ગ્ાઉન્ ખાતે 
િોમિાર્્ટયિ કપંની દ્ાિા િફાઇ 
ઝયિેંશ ચિાવવામાં આવી હતી. આ 
ઝયિેંશનો પ્ાિભં િવાિે 7.30 કિાકે 
થયો હતો. આ િફાઇ અગાઉ સવસવધ 
ગ્રૂપની િચના કિવામાં આવી હતી. 
આ િફાઇ કામગીિીમાં િોમિાર ્્ટયિ 
કપંનીના સવસવધ ર્પાટ્ટમને્ટિના  
250 િટેિા કમ્યચાિીઓએ લ્િનઅપ 
ડ્ાઇવ અંતગ્યત િફાઇ કિી હતી. 

આ અસભયાનમાં િોમિાર ્્ટયિ 
કપંનીના અસધકાિીઓ પણ 
જો્ાયા હતા. િમેાં િોમિાર ્્ટયિના 
િાઇટ િનિિ મેનિેિ વિેનેટાઇન 
પિમસશવમ અને પટે્ીક પિીચોન 

પણ આ ડ્ાઇવમા ંજો્ાયા હતા.  િિે 
ટડેકનોિોજીમા ં અગ્ણી  આ કપંની 
દ્ાિા આયોસિત આ કાય્યક્રમમાં 
સથાસનક િોકો પણ જો્ાયા હતા. 

આ ડ્ાઇવ િવાિ ે 9.30 વાગયા 

િયધી ચાિી હતી.  સવચછ ભાિત 
અસભયાન અંતગ્યત િોમિાર્્ટયિ 
કપંની િશેભિમા ં 4,041 સથાસનક 
શિેીઓ અન ે િસતાઓ અને 
આંતિમાળખાન ેસવચછ કિશ.ે 

આમ, શહડેિની આ જાણીતી 
કપંનીના કમ્યચાિીઓએ અનય 
કપંનીઓ તથા િિોસ્નયિ માટડે પણ 
િોસશયિ કોઝ માટડેનય ંએ્ઝામપિ િટે 
કયયું હતય.ં

બોમબારડડિયર કપંનીના 250 કમ્નચારીઓએ નવલખી ગ્ાઉનડની સફાઇ કરીને 
શહરેમા ંઅનોખુ ંઉદાહરણ પરૂુ ંપાડુ ંહતુ.ં 

250એ મળી નવલખી ગ્ાઉનડ િાફ કર્ુું
soCIAL CAUSE

: કમ્નચારીઓએ ગ્ાઉનડ પર પોસટસ્ન સાથ ેઅનય લોકોન ેપણ ક્લકનલનસેનો મસેજે આપયો હતો.

: શનનવારનો નદવસ સપોટડિસન ેનામ ેરહ્ો હતો એમ કહી શકાય. શહરેની ત્રણ સકકૂલસમા ંસપોટડિસ ડ ેસનેલબે્ટ થયો હતો. માજંલપરુની નરિનસ અશોકારાજ ેસકકૂલની સપોટડિસ 
મીટ માજંલપુર સપોટડિસ કોમપલે્ સ ખાત ેયોજાઈ હતી. જયાર ેશરેખી ખાત ેઆવલે પોદ્ાર જમબો રકડસમા ંપણ એનયઅુલ સપોટડિસ ડ ેસનેલબ્ટે કરાયો હતો. બીજી બાજુ  
નનઝામપુરામા ંઆવલે નયઈૂરા નસનનયર સકેનડરી સકકૂલના સટટુડન્ટસ ેપણ આ ડ ેપર સપોટડિસ ટલેનેટ રિસતતુ કયુું હતુ.ં

સ્ોટિ્ટ મીટસ ઇન ધ િસટિી

: સકકૂલના નરિનસીપાલ સવુાસ ઓનસેટ ેપવૂ્ન સટટુડન્ટસન ેસબંોધયુ ંહતુ.ં

સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 
સનઝામપયિાની વિે મમેોરિયિ હાઇસકકૂિમાં 
શસનવાિ ે સકકૂિની સથાપનાના 125 વષ્યનયં 
િસેિબ્શેન કિાયય ં હતય.ં આ સકિુ ે 20મી િિીના 
એિયયકશેનથી િઇન ે21મી િિીનો િિિતો પ્વાહ 
સનહાળયો છડે. િસેિબ્શેનમા ંસપસેશયિ ઇનવાઇટી 
તિીક ેયયએિએના ઓ્િાહામાનય ંપ્સતસનસધ મં્ળ 
પણ આવયય ં હતય.ં સમિ વિેના નામ પિથી શરૂ 
કિાયિેી વિેમમેોરિયિ સકકૂિ િાિમંસિિથી માં્ીને 
12 િયધીનય ંએિયયકશેન આપી િહી છડે અને સિટીના 
િરૂરિયાતમિં વગ્યના 1,100 સટટ્ુ નટિનય ં વટવૃક્ષ 
િની છડે. આ િસેિબ્શેન અંતગ્યત સકકૂિને ઇંગિીશ 
સમર્યમ સકકૂિની મિંયિી મળી ગઇ છડે. િ ેિેંટપોિ 
સકકૂિના નામથી શરૂ થશ ે અન ે િભંત: આવતા 
વષ્યથી ઇંગિીશ સમર્યમમાં ધોિણ 1થી 5 િયધીનયં 
એિયયકશેન આપશ.ે’ કાય્યક્રમમા ં મયખય અસતથી 
તિીક ેસિશપ ્ ો.અસનિ કમુાિ િવ્યનિ, સકકૂિના પરૂવ્ય 
સવદ્ાથીથીઓ અન ેપિેને્ટિ ઉપલસથત િહાં હતા.

સ્ોટિ્ટસન ે્ ણ 
પ્ોતસાહન મળતું
બરોડાની રણજીટ્ોફી ટીમના 
પવૂ્ન કપેટન સનેસલ નવનલયમસે 
1952થી 1958 સધુી અહી ંઅભયાસ 
કયયો. તમેણ ેકહ્ુ ંક,ે ‘સકકૂલમાથંી 
સપોટડિસન ેઉતજેન અપાતુ ંહતુ.ં 
વોલીબોલ કબબડી ખોખો રમતા 
હતા જથેી કોકમપરટરટવનસે નબલડ 
થતી હતી.’

પવૂ્ન સટટુડન્ટસ વચ્ ેશાનદાર ઉજવણી થઇ. સનેલબ્શેનમા ંસપનેશયલ ઇનવાઇટી 
તરીક ેયએુસએના ઓ્લાહામાનુ ંરિનતનનનધ મડંળ પણ આવયંુ હતુ.ં 

વબે મેમોરરયલ સ્કૂલની સ્ાપનાનાં 
125 વર્ષનુ ંભવય સલેલબ્શેન ્રાયું
GoLDEn MEMORIES જનૂા ંસટિટુડનટસ ે્ ોતાની મમેરીઝ શરે કરી

સાિહત્યકારનો 
્ા્યો અહી ંનખા્યો

નશક્ષણનવદ 
નનહારીકા ડવેીડે 
જણાવયુ ંહતું 
ક,ે ‘સકકુલ ેમારુ 
કરેકેટર નબલડ 
અપ કયુું હતુ.ં 
જયાર ેશહરેમાં 
જજુ શાળાઓ 
હતી ત ેસમયે 
મારી સકકૂલ ેમને 
વલેયઝુ નશખવાડી 
અન ેચરરત્રનું 
ઘડતર કયુું જે 
મન ેકરરયરમાં 
આગળ જતાં 
ખબૂ કામ આવયુ.ં

વલે્યઝૂ 
શીખવી

સકકૂલમા ં1955-1958 સધુી 
અભયાસ કરી ચકુલેા 
સાનહતયકાર ડો બનેજામીન 
સવુાનત્નક ેજણાવયુ ંહતુ ંક,ે 
‘સાનહતયકારની સફરનો પાયો 
અહી ંજ નખંાયો હતો. કઇ લખું 
તો નશક્ષકો એનકરજે કરતા.’

જાપાની્ઝ ગલ્સ 
ભારતીર્ ર્વુકને 
પરણવા આવી
સિટી રિપોટ્ટિ : વડોદરા 
મરૂળ શહડેિના અન ેપાછિા 8 વષ્યથી 
ઓસટ્ડેસિયામા ં િહડેતા સચિાયય 
પિમાિના િગન જાપાનીઝ ગિ્ય 
હાતોકો િાથ ેથયા. સચિાયય માસટિ્ય 
ઓફ પ્ોફશેનિ અકાઉલનટિંગનો 
અભયાિ કિીન ે સબ્સિનેમાં સથાયી 
થયા છડે. ઓસટ્ડેસિયામાં અભયાિ 
માટડે આવિેી જાપાનની હાતોકો 
િાથ ે તનેી મયિાકાત થઇ હતી. 
િનંનેા પરિવાિની મિંરૂિી િાિ 
શસનવાિ ે િનંએે િગન કયાું. 
સચિાયયએ િણાવયય ંહતય ંક,ે ‘અમ ેિનંે 
એકિીજાન ે િમજી શકીએ છીએ 
અન ેત ેમાિા માટડે પરૂિતય ંહતય.ં’

UnIQUE WEDDING

મારા માટિ ેઆ 
અલગ દિુન્યા છે

ભારતીય યવુક સાથ ેલગન 
કરીશ તવેુ ંસવપનમા ંય 

નહોતુ ંનવચાયુું. મારા માટ ેઅનોખી 
દનુનયા છ.ે લોકોન ેઅન ેરીત 
રરવાજોન ેસમજવાનો રિયાસ કરી 
રહી છટુ.ં અહીનો પહરેવશે પણ 
રડફ્રરનટ છ.ે હાલ ઇકનડયન 
ફુડની નલજજત માણી રહી છટુ.ં
હતોકો


