
િસટી િરપોટ્ટર } ટેકનોલોજીને ડેવલપ 
કરનારા ઇનવેનટર્સને માટે તેમની 
બનાવેલી ટેકનોલોજી કે ઇનોવેશનને 
કોમરશ્સયલાઇઝ કરવું અને માકકેટમાં 
અરર કરી બતાવવું ઘણું અઘરું છે. 
એવાં કેટલાંય આંત્રરરિરનયોર્સ છે 
જેઓ એનનજરનયરરુંગ, રડઝાઇન, 
મેનયુફેક્ચરરુંગ અને રબઝનેર 
બેકગ્ાઉનડનાં છે અને પોતાની કંપની 
શરૂ કરવી છે. પરુંતુ તેમની પારે 
રબઝનેર શરૂ કરવા માટેનાં યોગય 
આઇરડયાઝ હોતા નથી. ઇનનડયન 
ઇનન્ટટ્ુટ ઓફ ટેકનોલોજી, 
ગાંધીનગર દ્ારા 24 જુલાઇથી ત્રણ 
રિવરનો એકરલેટર રિોગ્ામ ‘ટેક ટુ 
ઇમપેકટ’ યોજવાનું આયોજન કરવામાં 
આવયું છે. જેમાં ઇનવેનશનરને વેન્ચરમાં 
કેવી રીતે બિલી નાંખી આંત્રરરિનયોર 
બનવું તે માટેની મારહતી આપવામાં 
આવશે. આ માટે 30 જૂન રુધી રર 
ધરાવતાં રવદ્ાથીથીઓએ રરજ્ટ્ેશન 
કરાવવાનું રહેશે. 

માર્ગદર્ગન સહિત 
પ્લેટર્ફોમ પૂરૂ પાડીરુ
આ રવશે વાત કરતાં 

આઇઆઇટી-ગાંધીનગરનાં 
ઇનટેલેક્ચુઅલ રિોપટીથી અને 
આંત્રરરિનીયોરશીપનાં એડવાઇઝર 
ડો. રહરેન વેિામે જણાવયું કે, આ 
રિોગ્ામ દ્ારા અમે રવદ્ાથીથીઓને 
આંત્રરરિનયોરરશપ માટેનું માગ્સિશ્સન 
રરહત પલેટફફોમ પૂરું પાડવા ઇચછીએ 
છે. જેમાં ભાગ લેનારાઓને એક 
ટીમનો ભાગ બનવાનો મોકો 

મળશે, જેઓ માકકેટમાં ટેકનોલોજીને 
લઇ જવા રુધીનાં રિયતનો કરશે. 
તેમજ તેમને કોલાબરેશન, બ્ેઇન-
્ટોરમિંગ, લીડરરશપ અને રનણ્સય 
લેવા માટેની તાલીમ આપવામાં 
આવશે. આ રિોગ્ામમાં રરરર્સ, 
ઇનવેનટર્સ અને અનય રિોફેશનલર 
દ્ારા ટેકનોલોજીને કોમરશ્સયલાઇઝ 
કરવામાં અને આંત્રરરિનયોરરશપ 
કરવામાં રફળ થયેલાં લોકોનો 
પણ રમાવેશ કરવામાં આવશે. 
ટેકનોલોજીનાં કોમરશ્સયલાઇઝેશન 
અને આંત્રરરિનયોરરશપમાં કોઇપણ 
ભાગ લઇ શકશે. 

પ્ાનનલે કોમહર્ગય્ 
કરવામાં મદદ કરારલે
ડો. રહરેન વેિામે  વધુમાં જણાવયુ 

કે, આ ત્રણ રિવર િરરમયાન અમે 
આઇરબ્ેરકંગ અને મે્ચ-મેરકંગનાં 
જુિા-જુિા રેશનર કરાવીશું, તેમજ 
ટેકનોલોજી કોમરશ્સયલાઇઝેશન 
માટેનાં રેરમનાર પણ કરીશું. 
તિઉપરાંત આ પારટટિરરપન્ટરને 
તેમનાં માગ્સિશ્સકની રાથે ટેકનોલોજી 
પલાનને કોમરશ્સયલાઇઝ કેવી રીતે 
કરવો તેનાં પર કામ કરવાનો મોકો 
મળશે. 3 રિવરનાં આ રિોગ્ામનાં 
અંતે પારટટિરરપન્ટરનાં પલાનરને 
એકરપ્ટર્સની પેનલને, ઇનવે્ટર્સને 
અને આત્રરરિનયોર્સને િશા્સવવામાં 
આવશે. આ રિોગ્ામ પૂરો થયા 
બાિ પણ રવદ્ાથીથીઓ એકબીજા 
રાથે રંકળાયેલાં રહેશે, તેમજ 
આઇઆઇટી દ્ારા પછીથી પણ મિિ 
કરવામાં આવશે.

આઇઆઇટી-રાંધીનરર દ્ારા ‘ટેક ટુ ઇમપલેકટ’ નામનો ત્રણ 
હદવસનો એકસ્લેટર પ્ોગ્ામ 24મી જૂનથી યોજારલે.

આંત્રિરિન્ોરિિપને 
રિોતસસાહન આપવસા 

આઈઆઈટીનો રિોગ્સામ
IIT UPDATE

િસટી િરપોટ્ટર } રંયુકત રાષ્ટ્રંઘે 
177 િેશોનાં રહયોગથી 21 
જૂનને આંતરરાષ્ટ્ીય યોગા રિવર 
તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કયુિં છે, તે 
રનરમત્ે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ 
યુરનવરર્સટી અને રંલગન કોલેજોએ 
યોગા રિવરની ઉજવણીમાં ભાગ 
લેવાનું આયોજન કયુિં છે. 21મી 
જૂને જીટીયુનાં ્ચાંિખેડા કેમપરમાં 
આ રવશેષ કાય્સક્રમમાં 3000 કે 
તેથી વધુ રવદ્ાથીથીઓ, રિોફેરરો 
અને ્ટાફ ભાગ લેશે. આ રવશે 
વાત કરતાં જીટીયુનાં ઇન્ચાજ્સ 
વાઇર ્ચાનરેલર ડો. રાજુલ ગજજરે 
જણાવયું કે, જીટીયુએ લકુલીશ યોગ 
યુરનવરર્સટીનાં રહયોગમાં 300 

કમ્સ્ચારીઓને તાલીમ આપવાની 
શરૂઆત કરી છે. લકુલીશ યોગ 
યુરનવરર્સટીનાં આરર્ટનટ રિોફેરર 
રવરલ રાવલ અને તેમની ટીમે 
10મી જૂનથી જીટીયુનાં ્ટાફને 
યોગારનોની તાલીમ આપવાની 
શરૂઆત કરી છે. આ તાલીમ 20મી 
જૂન રુધી ્ચાલશે. 

યોગની તાલીમ આપનાર રવરલ 
રાવલે જણાવયું કે, યોગ કોઇ ્ચોક્કર 
ધમ્સ કે ધારમ્સક વયવ્થા માટે નથી. 
તેનો હેતુ શરીર, મન, લાગણી અને 
ઉજા્સ વચ્ે રમનવય રાધવાનો છે. 
યોગની રાિી ટેનકનકની મિિથી 
આપણા શારરરીક ્વા્્થયમાં રુધારો 
કરી શકાય છે. 

્ોગસા ડે: જીટી્ુનસાં 3 હજાર 
સટટુડન્ટસ-સટસાફ કરિે ્ોગસા

કેનવસાસ પર જોવસા મળી 
મધુબની િૈલી અને 
કોલકસાત્સાનું કલ્ચર

િસટી િરપોટ્ટર } ફેરબ્આનો 
પેપર ઉપર કલાકારોએ વોટર 
કલરને એવી રીતે ્રિેડ કયા્સ છે 
કે બનારરના ઘાટ અને રમગ્ 
કોલકાતાનું કલ્ચર જાણે  ગેલેરીમાં 
ખડું થયેલું જોવા મળે છે. રરવશંકર 
રાવળ આટટિ ગેલેરીમાં ત્રણ આરટટિ્ટ 
જેમાં કોલકાતાના રાહુલ ્ચક્રવતીથી, 
રનકીતા મંડલ અને અમિાવાિના 
પારૂલ રાવલે વોટર કલર ઉપરાંત 
કેટલાક મધુબની શૈલીમાં  ર્ચત્રો 

રજૂ કયા્સ છે. કુલ 70 ર્ચત્રોમાંથી 
પારુલ રાવલે 19 ર્ચત્રો રબહારની 
મધુબની ્ટાઈલના તૈયાર કયા્સ 
છે. શરૂઆતમાં રુંગોળીના રૂપમાં 
રહ્ા પછી આ કલા ધીમે ધીમે 
આધુરનક ્વરૂપે કપડા, રિવાલો 
અને પેપર ઉપર પણ ઉતરી 
આવી છે. એમ પણ કહેવાય 
છે કે રાજા જનકે રામ-રીતાના 
રવવાહ િરમયાન મધુબની શૈલીના 
ર્ચત્રો મરહલા કલાકારો પારે 
બનાવડાવયા હતાં.

PAInTIng ExhIbITIon

આ હિત્રમાં આરટટિસટ પારૂ્ 
રાવ્લે મધુબની રૈ્ીમાં 
હબિાર અનલે રુજરાતનલે 
કનલેકટ કરવાનો પ્યાસ 
કયફો છે. રાંધીજી તલેમના 
િરખો કાંતવાના કામમાં 
ઓતપ્ોત છે તયારલે 
આજલે પણ દલેરભરમાંથી 
તલેમનલે િજારો િાથ આપવા 
સક્ષમ છે તલે બતાવવાનો 
પ્યાસ આરટટિસટે હિત્રમાં 
સુંદર રીતલે દરા્ગવવાનો 
કયફો છે. 

}આરટટિસટ હનકીતા મંડ્નું આ હિત્ર કો્કાતાના હવકટોરીય્ 
મલેમોરરય્નું છે. િેનડમલેડ પલેપર ઉપર તલેમણલે આ હિત્રમાં ગ્ીન ક્રથી 
નલેિર, બ્લયૂથી આકાર અનલે બીજા હમશ્રણથી મલેમોરરય્ની આરળ 
પાણી દરા્ગવીનલે વોટર ક્ર કેટ્ી સ્ટાંર ઈર્ેકટ આપલે છે તલે બતાવયું 
છે. તલેમણલે અિીં 27 હિત્રો રજુ કયા્ગ છે જલેમાં કો્કાતાની ્ટામ તલેમજ 
અમદાવાદ રરવરફ્રનટનો નજારો પણ દરા્ગવયો છે.

િસટી િરપોટ્ટર } ટ્ુરનકર, પલાઝો, 
રરગાર પેન્ટર, રડફરન્ટર ક્ટર લોનગ 
ટોપર અને મલ કોટન, જયોજજેટ જેવા 
અટાયર-ફેરબ્ક આ મોનરુનની  રરઝનમાં 
તમારા વોડટિરોબમાં આવી જાય તો 
તમે રમજી લોકો કે તમે ફેશનની 
રાથે ્ચાલી રહ્ા છો. આનંિનગર-
રિહલાિનગર રવ્તારમાં આવેલ આર 
્ટુરડયોમાં મોનરૂન ્પેરશયલ કલેકશન 
લોન્ચ કરવામાં આવયું છે. રડઝાઈનર 

રતના શાહે મોનરૂન ્પેરશયલ 
અટાયર રડઝાઈન કયા્સ છે. રતના 
શાહ જણાવે છે, ‘જવેલરીમાં અમારી 
્પેરશયાલીટી છે.  અમિાવાિીઓની 
્ટાઈલ કવોશનટમાં થોડો ફેરફાર લાવવા 
માટે અમે રડઝાઈન કલોથીુંગર લોન્ચ કયુિં 
છે. અને મોનરૂનને ધયાનમાં રાખીને તે 
રિમાણે અટાયર રડઝાઈન કરવામાં આવયા 
છે. પાટીથીવેર અને રૂરટનવેર કલેકશનમાં 
લોન્ચ કરવામાં આવયા છે.’

પિે્ાં વરસાદલે અમદાવાદમાં આરમન કરી દીધું. વરસાદના આરમન સાથલે જ રિેરમાં મોનસૂન એકકઝિહબરનની 
રરૂઆત થઈ રઈ છે. રિેરના આર સટુરડયોમાં મોનસૂન સપલેહરય્ અટાયરનું એકકઝિહબરન યોજવામાં આવયું છે.

મોનસસૂનમસાં જ્ોર્જેટ આપિે સટસાઈિલિ લસૂક

મોન સ્ૂન ફેશન : મોનસૂનમાં હસમપ્ કપડાં, 
પાતળા પણ ડાક્ક કપડાં પિેરવાનો 
આગ્િ રાખવો જોઈએ. એમબ્ોઈડરી 
કરતાં અ્ર-અ્ર કટસવાળા કપડાં 
વધારલે સારા ્ારરલે. વાતાવરણ વાદહળયું 
િોય છે આવામાં ક્રફુ્ કપડાં સારો 
ઓપરન છે.
મોન સ્ુન જ્વેલરી : આ મોનસૂનમાં ડાયમંડ 
થોડા અવોઈડ કરી રકાય. ક્ર સટોન જવલે્રી મોનસૂનનલે ક્રફુ્ બનાવરલે.
મોન સ્ૂન ફેબ્રિક : મ્, હરર્ોન, હસ્લક, જયોજજેટ, નલેટ જલેવા ર્ેહબ્ક િા્માં િા્ી રહ્ા છે. 
જોકે જયોજજેટ ર્ેહબ્ક મોનસૂનમાં બલેસટ ઓપરન છે.
મોન સ્ૂન કમફર્ટ : હસરાર પલેનટ, પ્ાઝિો પલેનટસ, રોટટિ સકટટિ, રલેપરાઉનડ ટોપ, રોટટિ કુતીતી, 
રોટસ.

એક્પર્ટ ્ વેઝ 

ahmedabad, sunday, 14/06/2015
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બાળકોનવે ઇનરરનવેર 
પર ્ારાતા ્ંભળા્શવે 
બચ્ચન

્ાઈકલોન ્ાઈકબ્લંગ કલબ દ્ારા શસુક્ર્ારવે નાઈર રાઈડનસું આયોજન કર્ામાં આવયસું હરસું

વરસસાદ વચ્ે પણ  સસાઈકલ 
રસાઈડમસાં 600 લોકો જોડસા્સા
િસટી િરપોટ્ટર } હવે ્ચાર મરહના 
્ચોમારું બેરશે, તેથી આમાં રેફટી 
ઈશયુને ધયાનમાં રાખીને ્ચાર 
મરહના રાઈકલ નાઈટ રાઈટ બંધ 
રહેશે તેમ રવ્ચારીને રાઈકલોન 
રાઈકલ કલબ દ્ારા 12મી જૂને 
આ રરઝનની છેલલી નાઈટ રાઈડનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું. પણ 
જાણે કિા્ચ વરરાિને પણ રાઈકલ 
નાઈટ રાઈડમાં ભાગ લેવો હોય તેમ 
રાંજ થતાં વરરાિે અમિાવાિમાં 
આગમન કરી િીધું. તેથી રાઈકલ 
રાઈડ થશે કે  નહીું તેવી અટકળો 

વચ્ે રરઝનની નાઈટ રાઈડ ઝરમર 
વરરાિ વચ્ે શરૂ થઈ જ. શુક્રવારના 
રોજ યોજાયેલી રાઈકલ નાઈટ 
રાઈડનું ્ટારટિંગ પોઈનટ ગુજરાત 
કનવેનશન રેનટર હતું. રાઈકલોન 
રાઈકરલંગ કલબના જીગર પટેલ 
જણાવે છેકે, ‘આશરે 600 જેટલા 
લોકોએ આ નાઈટ રાઈડમાં ભાગ 
લીધો હતો. રાઈકલ ્ચલાવવાના 
ફાયિો લોકો રુધી પહોં્ચે તે માટે 
અમે આવી ઈવેન્ટરનું આયોજન 
કરીએ છીએ. આવી રીતે ્વા્્થય 
પણ રારું રહેશે અને પયા્સવરણ 

પણ. આ નાઈટ રાઈડમાં 12 વષ્સથી 
લઈને 75 વષ્સના લોકોએ ભાગ 
લીધો હતો, જેમાં રવદ્ાથીથીઓ, 
હાઉરવાઈફ, ડોકટર, રીએ, 
રરરનયર કોપફોરેટ એમપલોઈઝ, 
આંત્રરરિનયોર્સ, રીટાયડટિ ગવ્સમેનટ 
ઓરફરર્સનો પણ રમાવેશ થાય છે. 
્ચોમારંુ બેરતા હવે ્ચાર મરહના 
પછી રાઈકલ નાઈટ રાઈડ ફરી શરૂ 
કરીશું.’ નાઈટ રાઈડની શરૂઆત 
રાતે્ર 10 વાગે થઈ ગઈ અને 11.30 
થતાં રાઈડર્સ પાછા ગુજરાત કનવેશન 
રેનટર ખાતે પાછા ફયા્સ હતા.

આશકા જાડેજા (ધો.12), યસુદ્ીર જાડેજા (ધો.12), યશરાજ ્ોલંકી(ધો.8)
યુદવીર જણાવલે છેકે, આ મારી િોથી નાઈટ રાઈડ છે. િું 
દરરોજના 45 રકમી. રાઈડ કરુ છું. મનલે નાઈટ રાઈડમાં રાઈડ 
કરવું સારું ્ારલે છે, તલેથી િું મારા કઝિીન સાથલે આવયો છું.

પોરાનસુ ં્ ાહન 
્ાઈડ પર મસૂકી 

કકલક કરી લવેરાં

રાઈકલોન રાઈકરલંગ કલબની ઘણી ઈવેન્ટર કવર કરી, પણ કયારેય આ રાઈડમાં હું જોડાઈ 
નહોતી. આ રાઈડ ખરેખર કેવી હોય છે અને ર્તાનો માહોલ કેવો હોય, ટ્ારફક કેવી રીતે 
મેનેજ થાય છે, હોન્સ વગાડવામાં એકરપટટિ અમિાવાિીઓને રાઈકલ રાઈડ કેવી લાગે છે, 
તે માટે આ રરઝનની છેલલી રાઈકલ રાઈડ મે ‘માય બાઈક’ રાઈકલ પર માણી.15રકમી. 
રુધીની રાઈકલ પરેડમાં 600 લોકોને એકરાથે રાઈકલ રાઈડ કરતાં જોઈને ર્તા પર ઉભેલા, 
કાર,્કકૂટર ્ચલાવનાર અમિાવાિીઓ પણ અ્ચંરબત થઈ ગયા હતા, જેમાંથી ઘણા લોકો પોતાનું 

વાહન રાઈડ પર મૂકી ફોટો નકલક કરી લેતાં હતાં. ટ્ારફક જામ ના થાય એટલે રાઈકલ કલબના 
વોલેનનટયર્સ ટ્ારફક પોલીર રાથે ્ચાર ર્તા પર ઉભા હતા. જોકે હોન્સ મારવામાં એકરપટટિ એવા 
અમિાવાિીઓ રાઈકરલ્ટને જવા માટે ર્તો આપતા હતા અને હા, માત્ર 10 ટકા ઉતાવરળયા 
વાહન્ચાલકો રાઈકરલ્ટને જોઈને હોન્સ મારતાં, રૂટમાં 90 ટકા અમિાવાિીઓએ રાઈકલ 
રાઈડર્સની રાઈડને માન આપયું હતુ અને તેમને જોઈને ્માઈલ કરતાં હતાં. કિા્ચ ્ચાર મરહના 
પછી યોજાનાર રાઈડમાં તેઓ જોડાય તેવું મનોમન રવ્ચારી પણ લીધુ હોય..! - ચૈરાલી ભગર

અબ્ભષવેક આદવે્રા (બ્બઝનવે્ મવેન), 
્ોનાલી આદવે્રા (્ી.એ)
 સોના્ી આદલેસરા જણાવલે છેકે, 
‘સોહરય્ નલેટવરકિંર સાઈટ 
પરથી અમનલે આ નાઈટ રાઈડ 
હવરલે ખબર પડી િતી, આજલે અમલે 
પિે્ીવાર નાઈટ રાઈડ માટે 
આવયા છીએ. અમલે  જીહમંર કરીએ 
છીએ એટ્લે અમનલે આરા છે જ 
અમલે 15 કીમી સાઈક્ પર રાઈડ 
કરી રકીરુ તલેટ્લે આ નાઈટ 
રાઈડમાં જોડાયા છીએ.’

એકરા પરેલ, હબ્ષતાલ શાહ, સ્ુનીલ ગસુલાબાની, 
કાજલ ગસુલાબાની, આબ્દતય મહેરા, રરશીર 
રકનારી્ાલા, પ્વેયલ રકનારી્ાલા, કાજલ ગસુલબાની, 
કબ્્રા શાહ, ્ંકેર રોરખાની.

એકતા પટે્ જણાવલે છે કે, ‘અમલે ફ્રેનડઝિ  
ગ્ુપમાં રાઈડ કરીએ છીએ. અમારો 
એક ફ્રેનડ રલેગયુ્ર રાઈડ કરલે છે. તલેના 
દ્ારા આ રાઈડ હવરલે ખબર પડી. ગ્ુપમાં 
બધા મલેરીડ કપ્ છે અનલે એકનલે છોડીનલે 
દરલેક કપ્ પલેરલેનટસ છે, અમલે સાઈકહ્ંર 
માટે પલેરનલેટ છીએ તલેથી અમલે નાઈટ રાઈડમાં 
જોડાયા છીએ.’

ગ્સુપ : 2, કપલ ગ્સુપ : 3, પવેરવેન્ટ્

રુજરાત કનવલેરન સલેનટરથી ડ્ાઈવ-
ઈન રોડ, સા્ િોકસપટ્ ક્ોસ રોડ, 
તયાંથી જજીસ બંગ્ો, માનસી સક્ક્, 
કેરવબાર, હરવરંજની ક્ોસ રોડ, 
નલેિરૂનરર, સી.એનથી આંબાવાડી 
સક્ક્, ્ો રાડટિન, મીઠાખળી 
હસકસ રોડ,નવરંરપુરા બસ સટેનડ, 
સવકસતક ક્ોસ રોડ, સલેપટ, એ્.ડી 
યુહન. રોડ, પાંજરાપોળથી અટીરા, 
આઈઆઈએમ ફ્ાયઓવરથી 
રુજરાત કનવલેરન સલેનટરલે રાઈડ પુરી.

નાઈર રાઈડનો રૂર

ગ્સુપ : 1, સરટુડન્ટ્


