
ગ્ેમર
શાહૂખ ખાનને કારણે 
આ ્િસમસે થશે મોટી 
કોમ્િટટશન

મારા માટે આ પણ એક સેલિ્ેશન છે મને પ૦ વરષ 
લનલમ્ેનંુ. અમદાવાદના આટટ િવસષને કંઈક નોખુ આપવાનો 

આ રયાસ છે. મને પ૦ વરષ થયા તે લનલમ્ે મારે શહેરીજનોને 
કંઈક નવું આપવું હતું એટિે જે આટટ ોવા માટે ૧૦-૧પ ડોિરની 
ટટકીટ િેવી પડે તે યુરોલપયન આટટ ્ી ઓફ બતાવવાનંુ ન્ી 
કયંુ અને તે હવે આજથી રણ લદવસ માટે ોવા મળશે. અહીં એવા 
આટટટ સટના લિરો રજૂ થયા છે જે લવવરલસધ છે અને અમૂલય પણ 
છે. લપકાસો ્ેટ સોસ ઓફ ઈલનસપરેશન છે. આજના યંગસટસષની 
સાથે ઈનનડયાના મોટા આટટટસટ એસ.એિ રઝા, એમ.એફ. હુસૈન, 
એફ.એન. સૂઝા વગેરે પણ ઈનસપાયડટ હતાં.
-ઉમંગ હઠીસિંહ, ફેશન ટડઝાઈનર

અમદાવાદના ઉમંગ હઠીલસંહ અને સપેનની ગેિેટરયા ોન ગાસપરના ઉપરમે હઠીલસંહ આટટ સેનટરમાં આજથી ‘અ કિેકશન ઓફ 
યુરોલપયન આટટ’ ટાઈટિ હેઠળ રણ લદવસ િાિનારા એનકઝલબશનની શૂઆત થઈ રહી છે, જેમાં પાબિો લપકાસો, ોન લમરો, એનટોની 
કિેવ, એનટોની ટેલપસ, મેનકવિ ઈબાઝષ, રેમોન િોવેટ, લમગવેિ રાસેરો, ગેસટોન િૂઈસ રોકસના મળીને 40 પેઈલનટંગસ  ોવા મળશે.

વિદેશમાં 10-15 ડોલર ખરચિા પડે, અહીં મફત ોઈ શકાશે

 સપેનમાં જનમેિા પાબિો લપકાસો જનમાત 
કિાકાર હતાં. શૂઆતથી જ તે પોતાના 
્ેનડસની અિગ રકારની આકૃલત બનાવીને 
બધાને અિરજ પમાડતા રહાં હતાં. ો કે 
તેમની શૈિી આિોિનાનો લવરય રહી છે. 
તેમના લિરોમાં દરેક રકારના રંગો અને 
રેખાઓનો રયોગ થયો છે. તેમના લિરોની 
તુિના રાિીન યૂનાની મૂલતષ ઓ સાથે કરાય 
છે. આ સાથે અહી ોન લમરો અને એનટોિી 
કિેવની આટટ પણ ોવા મળશે.

મન ે50 વરષ થયા એ ્ ન્મ્ ેશહરેીજનોન ેકઈંક નવંુ આિવંુ હતુંશહરેમાં રથમ વખત ોવા 
મળશે ્ િકાસોના  િેઈમ્ટગંસ

} પાબિો લપકાસોની આ કૃલત હઠીલસંહ આટટ 
સેનટરમાં એનકઝલબશનમાં મૂકાવાની છે. } 4 ફે્ુઆરીએ માર આમંલરતો એનકઝલબશન લનહાળી શકશે, જયારે 5-6 ફે્ુઆરીએ ાહેર જનતા માટે ખુલિુ મુકવામાં આવશે.

વસટી વરપોટટર } આર િ્ટેકચરના અભ્ાસ માટે 
ખ્ાતનામ સેપટ ્ુરનિવરસટીનંુ નવમંુ ્ોનવો્ેશન 
સેપટ ્ુરનવરસિટી ્ેમપસ ખાતે આવેલા ્ેણી્ભાઈ 
પલાઝા ખાતે 7મી ફે્ુઆરી શરનવારના રોજ સવારે 
10 વાગે ્ોાશે. આ ્ોનવો્ેશનના મુખ્ મેહમાન 
તરી્ે સેનટર ફોર પોરલસી રરસચિ અને પોરલરટ્લ 
સા્નનટસટ રતાપ ભાનુ મહેતા રહેશે.

7મી ફે્ુઆરીએ 
સેપટ યુવિ.િંુ 9મું 
કોનિોકેશિ યોાશે

વસટી વરપોટટર } ધ રમણભાઈ ફાઉન્ેશનના 7માં ઈનટરનેશનલ 
રસમપોરઝ્મમાં બીા રિવસે સેશન એ્માં ્ુએસએના 
ર્પાટટમેનટ ઓફ ફામાિસ્ુરટ્લ ્ેમેસ્ીના રોફેસર રબલ ્ે્ા્ોએ 
ર્ઝાઈન ઓફ રગ ટુ ્ીટ ઈનફ્્ુએનઝા અ વેરર્સ ઈનફેકશનસ 
એન્ ટીશ્ુ ફાઈ્ોસીસ પર વાત ્રી. ત્ાર પછી ્ુએસએના 
ર્પાટટમેનટ ઓફ મોલેક્ુલર એન્ એકસરપરરમેનટલ મેર્સીનના 
રો.જેફ ્ેલી, ઈનનસટ ઓફ પોસટ ્ે.મેર્્લ એજ્ુ.એન્ રરસચિ, 
્લ્્ાના રોફેસર સરતનાથ મુખોપાધ્ા્એ રવટામીન ્ી 
્ેફીસીએનસી એન્ ઈનસ્ુરલન રેરઝસટેનસ ટોરપ્ પર વાત ્રી. 
આ ઉપરાંત અન્ સેશનસમાં ઈનન્્ન ઈનનસટ.ઓફ ્ેરમ્લ 
બા્ોલોીના ફોમિર ર્રેકટર સમીર ભ્ાચા િ્, સવીતઝલેન્ની 
નોવાટીીસ ઈનનસટ.ફોર બા્ોમેર્્લના હે્ ધવલ્ુમારે પણ 
ઓટોઈમ્ુન ર્સીઝ પર વાત ્રી.

ડાયાવિટીસિી દિા સાથે વિટામીિ 
ડી અપાય તો િહેલો સુધારો આિશે

લવટામીન ડીની ઉણપથી પણ 
ડાયાલબટીસ થાય છે. એટિે 

રેગયુિર ડાયાલબટીસથી દવા સાથે 
લવટામીન ડી પણ અપાય તો ડાયાલબટીસમાં 
વહેિો સુધારો આવશે. હાિ મોટા ભાગના 
િોકો ડાયાલબટીસની દવા સાથે અનેક 
રકારની બીી દવા િે છે તેનાથી સાઈડ 
ઈફેકટની શકયતાઓ રહેિી છે તયારે એક 
જ દવાથી બે રણ રોગો પર પોલઝટીવ 
ઈફેકટ થાય તેવી દવા િેવી લહતાવહ છે. 
 -િસિનાથ મુખોપાધ્ા્, રો.ઈનનસટ 
ઓફ પોસટ ્ે.મેટડકિ એજયુ.એનડ ટરસિષ, 
કોિકાતા

્વટા્મન ડીની ઉણિથી ડાયા્િટીસ

વસટી વરપોટટર } ‘મારી ્રવતામાં 
સ્ોટીશ ્્ચરની છાંટ વધુ ોવા 
મળે છે. ્્ચર સાથેનંુ રરલેશન મારી 
પોઅમમાં ોવા મળશે. હું એ્ 
નાન્્ી ષણને શોધવાનો ર્તન 
મારી ્રુ છું.મારા રવષ્ો,ભાષાને હું 
થો્ું હેપરનંગ રાખુ છું. મારા એનગલ 
એકસ્ા ઓર ટ્નરી રાખંુ છું.’ આ 
શબિો છે સ્ોરટશ રાઈટર-પોઅટ રબલ 
હબિટના. રબલ હબિટ એ ન્ુ્ેસલ 
્ુરનવિસીટીના રોફેસર છે. તેઓ ્ી 
સ્ોટીશ આટટ ્ાઉનસીલ અવો ટ્ અને ્ ી 
પોએ્ી બુ્ સોસા્ટી રે્ોમન્ેશનના 
રવજેતા રહી ચૂ્ેલા છે. રબલ હબિટ 
્ારા ર્ટીશ ્ાઉનસીલ ખાતે ્ીએટીવ 
આ વરાઈરટંગ વ િ્શોપનંુ આ્ોજન 
્રવામાં આવ્ંુ હતંુ. વ િ્શોપ રવશે 
વાત ્રતાં તેમણે જણાવ્ંુ હતંુ ્ે, 

‘આ વ િ્શોપમાં લખવાની ્ળા, 
વાતાિલાપ,વાંચવાની ્ળા રવશે વાત 
મં ્રી છે. 
નવા-નવા શબદો રયોો

આ સાથે મં તેમને જણાવ્ંુ ્ે જ્ારે 
તમે લખો છો ત્ારે તમારા પા્ોશી, 
્ેન્ઝ, ફેરમલી ્ોઈ પણ સબજેકટ 
પર લખો. જેટલંુ વધારે લખશો તેટલંુ 
વધારે તમે સમજશો અને તેટલી વધારે 
તમારી લખવા માટેની ્ ેમ ખુલશે. એ્ 
રાઈટર તરી્ે તમે ્ોઈ પણ વ્નકત, 
ઈરતહાસ એમ રવરવધ રવષ્ો પર 
હાથ અજમાવો અને જ્ારે જ્ારે તમે 
્ોઈ નવા રવષ્ પર લખવાનંુ શૂ 
્રો ત્ારે ખાસ ધ્ાનમાં રાખો ્ે તેમાં 
તમારે  નવા-નવા શબિોનો ઉપ્ોગ 
્રવો ોઈએ. ’  

્િલ હિષટની રાઈટટગં ટટપસ
લખિા માટે લોકો સાથેિંુ કમયુવિકેશિ િધારો : વિલ 

{ ્ાફટ િખો, તમે જે લવિારો છો તેને શબદોમાં 
ઉતારો. િોકો લવિારે છે ખૂબ પણ િખતા નથી. 
પહેિા િખવાનંુ શૂ કરો.

{ લથંકીંગને પેપર પર ઉતારો. િોકો સાથેનંુ 
કમયુલનકેશન પણ વધારો.

{ જે િખો તેના લવશે િગ-અિગ સવાિો પૂછો, 
કેવા સવાિો પૂછી શકાય તે લવશે લવિારી, 
લવલવધ રીતે પોતાને સવાિો પૂછો અને િખો.

{  ઘણી વાર કોઈ વાત પેપર પર ઉતારતા હોવ 
છો તયારે તેમાંથી સટોરી નીકળે છે. િખતાં-
િખતાં પણ સટોરી મળી જશે.

{ સટોરી કયાંથી શૂ થાય, તેમાં ્ામેટીક મોમેનટ 
શંુ હશે, આ બધુ લવિારવાનંુ શૂ કરી દો.

{ કેરેકટરની વાત આવે તયારે કયા કેરેકટર 
સાથે શંુ થવાનંુ છે તે લવિારવાનંુ રાખો.

વસટી વરપોટટર } આઈઆઈએમ-
એના રવ્ાથીીઓ રિવસના 12 થી 
15 ્લા્ ભણતા હશે. તેઓનો 
વધુ પ્તો સમ્ ટેબલ-ચેર પર 
બેસી વાંચવામાં જતો હો્ છે. 
આવામાં રવ્ાથીીઓ બેસવામાં 
સગવ્ રહે તેમને સુરવધા રહે તે 
હેતુથી સંસથાને 100 અગોરન્લ 
ર્ઝાઈનર ચેર (નો બે્્ેર્ંગ)ની 
તેમને ભેટ આપવામાં આવી છે. 

સ્ેસ હળવો કરશે
એચઓએફ ફરનિચર ્ાન્ ્ારા 
સપેરશ્લી સટુ્નટસને ધ્ાનમાં 
રાખીને ચેર ર્ઝાઈન ્રવામાં 
આવી છે. એચઓએફના ચેરમેન 
રવીણ પટેલ જણાવે છે ્ે, ‘ચેર 
બો્ી સાથે ટચ થતી હો્ છે. તેના 
પર બેસો ત્ારે ્મફટટ ફીલ થવંુ 
ોઈએ. અમારી ચેરની ર્ઝાઈન 
અને મેન્ુફેકચર બંને ઈનન્્ન છે, 
પણ ંતરરા્્ી્ સતરને ધ્ાનમાં 
રાખીને ચેર ર્ઝાઈન ્રી છે. 
ભારતી્ લો્ોની હાઈટ, બો્ી, 
સીટીંગ હેરબટ આ બધી બાબતો 
પર ધ્ાન રખા્ુ છે. સટુ્નટને 

ધ્ાનમાં રાખીને જે ચેર ર્ઝાઈન 
્રવામાં આવી છે તે સપોરટવ, 
સોફટ ્મફટટ, થાઈ સપોટટ, બે્ 
સપોટટને ધ્ાનમાં રાખીને તૈ્ાર 
્રવામાં આવી છે, જેમાં સ્ેનથ, 

સટેરબલીટી, ્મફટટ અને સટુ્નટને 
સ્ેસ ના રહે તેવી રીતે તૈ્ાર ્રાઈ 
છે. આ ચેરની પાંચ વષિની ગેરેનટી 
છે. આઈઆઈએમને આવી 100 
ચેસિ ભેટમાં આપવામાં આવી છે. 

એક ાણીતી ફલનષિર ્ાનડ ્ારા આઈઆઈએમ-એને 100 અગષનોલમકિી 
ટડઝાઈનની િેર ભેટ આપવામાં આવી છે, જેનાથી સટુડનટસને કમફટટ રહેશે.

સટુડનટસિે મળી
‘િો િેક્ેકકંગ’ રેસચિી ભેટ

અગષનો્મકલી ચેર કોન ેકહેવાય?
અગષનોલમકિી એક સાયનસ ટમષ છે. િેરને જે ટડઝાઈનમાં તૈયાર 
કરવામાં આવી છે તે એક અનુભૂતીની વાત છે. થાઈ સપોટટ, 
બેકમાં એર સક્ષિેશન માટે નેટનો યુઝ થયો છે. બેકથી અને 
હાઈટથી સીટને એડજેસટ કરી શકાય, એટિેકે કરોડરજજુના 
સ્કિર રમાણે િેરને એડજસટ કરી શકાય અને બેકપેઈન ન 
થાય તેવી રીતે આ િેરને ટડઝાઈન કરવામાં આવી છે. બેકથી 
િેરને િોક કરી શકાય તેવી પણ વયવસથા કરવામાં આવી છે. 

િેરનંુ 
ટેનસટંગ કરી 

રહેિા
સટુડનટસ

લબિ હબષટ

કો્ેજ સ્ુડનટિના ફેશનના રંગ

શહેરની 
નારાયણગુરુ 
કોિેજનંુ 
એનયુઅિ 
ફંકશન 
ટાગોરહોિ 
ખાતે યોાયંુ 
હતું. જેમાં 
સટુડનટસ 
્ારા ફેશન શો 
અને લસંલગંગ 
પરફોમષનસ 
રજૂ કરવામાં 
આવયા હતા.

વસટી વરપોટટર }  ‘ગાંધીી મો ટ્ન 
ઈનન્્ન પોરલરટકસના ગેરલરલ્ો 
હતા. તેમના રવચારો અને 
તેમની મુવમેનટના લીધે ઈનન્્ન 
પોરલરટકસને નવી રિશા મળી.’ આ 
શબિો છે રાઈટોીઅસ રીપબલી્ 
:ધ પોરલરટ્લ ફાઉન્ેશનસ ઓફ 
મો ટ્ન ઈનન્્ા (2012)ના રાઈટર 
અનન્ા વાજપાઈના. આઈઆઈટી-
ગાંધીનગર ખાતે અનન્ા વાજપાઈએ 
રવ્ાથીીઓ સાથે ‘અ ્ન્ી આર 
ઓન : ઈમેરજંગ ઈનન્્ા,1915-
2015’ પર ટો્ ્રી હતી.

નવા પોલિટટકિ 
આઈલડયાની તાતી જૂર

આઈઆઈટી- ગાંધીનગરના 
સટુ્નટસ સાથે વાત ્રતાં તેમણે 
જણાવ્ંુ હતંુ ્ે ‘ગાંધી, નેહૂ અને 
ંબ્્રના રવચારોથી ભારતે 
લો્શાહી મેળવી છે. પણ હવે 
્ુથે િેશને એમપાવર ્રવા માટે 
નવા પોરલરટ્લ આઈર્્ાની 
સાથે આવવંુ ોઈએ.’ વધુમાં 
તેમણે જણાવ્ંુ હતંુ ્ે, ‘ભારતે 
્ીપ ્ાઈસીસનો સામનો ્્ો છે. 
મુગઘ, ગુપત, અશો્ા, બુધ આ 
બધા આપણે ત્ાં થઈ ચૂક્ા છે, 
તેમ છતાં ર્ટન જેવો નાનો િેશ 
આપણાં પણ રાજ ્રી ગ્ો છે. 
આપણે આપણી ભાષા, ્ ્ચર ભૂલી 
ગ્ા છીએ. નવી રબ્્ીંગ બનવી, 
ફલા્ઓવર થવા, વાઈ-ફાઈ 
્નેનકટરવટી મળવી તે ઈમેીનરી 
નથી. પણ ગાંધી અને ટાગોર નવા 
જનમાવા, તેવી શક્તાઓ ઉભી 

્રવી, નવો સંવાિ, ્્ચર, ભાષા 
તૈ્ાર ્રવાની તાતી જૂરર્ાત 
છે. ’ ંતમાં તેમણે જણાવ્ંુ હતંુ 
્ે, ‘હુ ્ંગ ઓર્્નસને એટલું 
જ ્હેવા માગીશ ્ે ભારતી્ 
લો્શાહીમાં આજના સમ્માં થતાં 
્ેવલપમેનટ અને ્ોગિાનમાં તેમણે 
પોતાની ઈમેીનેશનસને ચેલેનજ 
્રવીોઈએ’
દરેક મૂવમેનટમાં ગાંધી

રહનિુ નેશનારલઝમ પર વાત 
્રતાં વાજપાઈએ જણાવ્ંુ હતંુ ્ે, 
‘રહનિુ નેશનલારઝમ એ હંમેશાંથી 
ભારતી્ સવતંરતા મૂવમેનટમાં 
આગળ રહું છે. તેની પાછળ પણ 
ગાંધી આઈર્્ાની છુપા્ેલો છે. 
નેહરુ અને ટાગોર એ ઓ્ટરનેટીવ 
હતા. ટાગોર પોરલરટરશ્ન ન 
હતા, તેઓ સવિેશી મુવમેનટ સાથે 
બંગાળમાં ો્ા્ેલા હતા. બા્ી  
તો જમીન, નિી, ્ેમ, રા્ટસ, આ 
િરે્ મૂવમેનટ પાછળ ગાંધીી છે.

રાઈટોીઅસ રીિબલીક : ધ પોલિટટકિ ફાઉનડેશનસ ઓફ મોડટન 
ઈનનડયા (2012)ના રાઈટર અનનયા વાજપાઈએ આઈઆઈટી-
ીના લવ્ાથીીઓ સાથે ‘ઈમેલજંગ ઈનનડયા’ પર ઈનટરેકટ કયંુ. 

ઈવનડયિ પોવલકટકસિા 
ગેવલવલયો છે ગાંધીી

LECTURE @ IIT

અનનયા વાજપાઈ


