
‘ગૂંગા પહેલવાન-ધ ફિલ્મ’્માં જાણીતાં રેસલર સુશિલ કુ્માર, જનાનાશલસ્ટ રાજદીપ 
સરદેસાઇ, શવરેન્દ્ર શસંઘનાં પફરવારજનો, િો્મનાર સેક્રે્ટરી (ઇનન્ડિયન ઓશલન્પક 

એસોશસએિન) – લશલત ભાનોત અને સેક્રે્ટરી જનરલ (રેસ્ટશલંગ િરેડિરેિન) – રાજ 
શસંઘનાં ઇન્્ટરવયૂઝ લેવા્માં આવયાં છે. તે્મજ રેસલર શવરેન્દ્ર શસંઘનાં અનુભવો, તે્મની 

પ્ેન્્ટસ અને તેની પસનાનાશલફ્ટને દિાનાવાઇ છે.

વિરને્દ્ર વિઘં વિશે

અમદાવાદી યંગસ્ટર્સ નોન-ફિચર ફિલમ
કે્ટેગરીમાં નેશનલ એવોર્ડ જીતયા

 ડિેિ-ઓશલન્પક્માં ભારતને ગોલડિ ્મેડિલ અપાવનાર રેસલર શવરેન્દ્ર શસંઘ પર િહેરનાં ત્રણ ફિલ્મ્મેકર ્મીત, શવવેક 
અને પ્શતકરે ‘ગૂંગા પહેલવાન’ ડિો્યુ્મેન્ટ્ી બનાવી હતી. જે ્મા્ટે બેસ્ટ ડિેબયુ ફડિરે્્ટરનો નેિનલ ફિલ્મ એવોડિ્ડ ્મળયો છે.

શ્રદ્ા બિલવાલ } ‘અમે જ્યારે આ ફિલમ 
બનયાવવયાની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે એક ઉદ્ેશ 
હતો કે મૂક અને પ્રજ્યાચક્ષુ એથ્ેટ્સ મયાટેનયાં 
હકો તેમને આપવયામયાં આવે. તે વખતે ડેિ-
ઓલ્મ્પકમયંા ખે્યાડીને રમવયાનષું કહેવયા મયાટે 
મ્હ્સ્ વગયાડીને કહેવયાતષું, આમ કરવયામયાં ગોલડ 
મેડયાલ્સટ રે્સ્ર લવરેન્દ્ર લ્સંઘ એક મેચ હયા્યાયા 
પણ હતયાં. તદ્ઉપરયાંત કેન્દ્ર ્સરકયાર દ્યારયા અગયાઉ 
આવયા મૂક કે પ્રજ્યાચક્ષુ ખે્યાડીઓ મયાટે કોઇ કેશ 
ફરવોર્સયા મયાટેનયાં પ્રોલવઝન્્સ પણ ન હતયાં. જે આ 
ફિલમ બનયા્્યંા પછી અને તેને પ્રમોટ ક્યાયા પછી 
આ વરયાથી કેન્દ્ર ્સરકયારે તેમનયાં પ્રોલવઝન્્સમયાં 
્સષુધયારો કરીને હવે ગોલડ મેડયાલ્સટને મયાટે 15 
્યાખ, લ્સલવર મેડયાલ્સટ-10 ્યાખ અને બ્ોન્ઝ 
મેડયાલ્સટ-5 ્યાખ રૂલપ્યાનયાં કેશ ફરવોર્સયા પણ 
આપશે. અમયારયા મયાટે નેશન્ ફિલમ એવોડ્ડનયાં 
લવજેતયા બનવયા કરતયાં પણ આ વધષુ મોટું 
અલચવમેન્ટ છે.’ આ શબ્ો છે અમ્યાવયા્નયંા ફિલમ 
મેકર અને ગૂંગયા પહે્વયાન ફિલમનયાં ડયા્રેકટર 
લવવેક ચૌધરીનયાં. 

3જી ્મેના રોજ એવોડિ્ડ
 ગ્યા વરષે શહેરનયાં ત્રણ ફિલમ મેકર મીત 

જાની, પ્રતીક ગષુપતયા અને લવવેક ચૌધરી, કે જેઓ 
્સીએ અને એમબીએનો અભ્યા્સ હયા્ પૂણયા કરી 
ચૂક્યંા છે તેમણે ‘ગૂંગયા પહે્વયાન- ધ ફિલમ’ 
બનયાવી હતી. ત્રણે્ લમત્રોએ ફિલમની કથયા 
્ખવયાથી મયાંડીને રી્સચયા અને તેનયાં ફડરેકશનમયાં 
્સંપૂણયા રીતે ્સહ્ોગથી ફિલમને તૈ્યાર કરી છે. 
હવે આ ફિલમને નેશન્ ફિલમ એવોર્સયામયાં નોન-
ફિચર કેટેગરીમયાં બેસટ ડેબ્ષુ ફડરેકટરનયા એવોડ્ડ 
મયાટે પ્સં્ કરયાઈ છે. ત્રણે્ ફિલમ મેક્સયા લ્લહીનયાં 
લવજ્યાન ભવનમયાં 3જી મેનયાં રોજ રયાષ્ટ્રપલત પ્રણવ 
મષુખજી્ડનયાં હસતે એવોડ્ડ મેળવશે. તદ્ઉપરયાંત હયા્ 
ત્રણે્ ફિલમ મેક્સષે પોતયાનષું પ્રોડકશન હયાઉ્સ 
અમ્યાવયા્મયાં શરૂ ક્ષુું છે.  લવવેક ચૌધરીએ 
વધષુમયાં જણયા્્ષું કે, નેશન્ ફિલમ એવોર્સયા મયાટેની 
એન્ટ્રીઝ જાન્્ષુઆરીમયાં ખૂ્ી હતી, ત્યારે આ અમે 
ગૂંગયા પહે્વયાન- ધ ફિલમથી તેમયાં ભયાગ ્ીધો 
હતો. અમે લવચયા્ષુું જ ન હતષું કે આ ફિલમને નોન 
ફિચર કેટેગરીમયાં લવજેતયા જાહેર થશે. અમે લવજેતયા 
બન્્યાની ખષુશી છે, ્સયાથો ્સયાથ લવરેન્દ્ર ્સયાથે વયાત 
કરતયાં તેણે કહષું કે મયારી વયાતયાયા ્ોકો ્સષુધી પહોંચી 
તેનો ખૂબ આનં્ છે. ફિલમને ્ીધે પો્ી્સીમયાં 
થ્ે્યાં િેરિયારોથી પણ હું ખૂબ જ ઉત્સયાલહત 
છું અને હવે મને ભયારતને ડેિ-ઓલ્મ્પકમયાં 
ફરપ્રેઝેન્ટ કરવયામયાં વધયારે ઉત્સયાહ આવશે.

CITY prIde  પ્રવિક, વિિકે અને વિિના શૂટિગંના ંઅનુભિો

‘દંગલ’ એ્ટલે કરે કાદવ્માં કુસતી કરે જેનું ઉત્તર ભારત્માં જબરદસત ક્રેઝ છે. અ્મે િૂ્ટ વખતે 
દંગલનું િૂફ્ટંગ કરવા ગયા હતાં, તયારે 2000 જે્ટલાં લોકોનો ્મેળો જા્યો હતો, જે વધીને 
5000થી 7000 લોકો્માં પફરણ્યો હતો. જોતજોતા્માં એ્ટલી ્મો્ટી ભાગદોડિ થઇ કરે ્મેચ જ રદ 
કરવી પડિી હતી. અ્મે ગુજરાતી હોઇ ્યારેય હફરયાણા જવાનું થયું ન હતું કરે ્યારેય આ 
પ્કારની સંસકકૃશત જોઇ ન હતી. શવરેન્દ્રનાં કોચ રા્મિાલ શસંઘે અ્મને તયાંથી ઘરે સુરશષિત 
્મોકલી આપયાં હતાં. આ ્મેચ્માં 150થી વધારે કુસતીબાજો અખાડિા્માં કુસતી ર્મવા આવયાં હતાં.

 શવરેન્દ્ર શસંઘ આંતરરાષ્ટ્ીય કષિાનાં રેસલર 
છે, તેઓ રેસલર સુિીલ કુ્માર સાથે પ્ેન્્ટસ 
કરતાં જોવા ્મળે છે. તેઓ બોલી-સાંભળી 
િકતા ન હોવા છતાં અતયંત પોશઝફ્ટવ, 
કશ્મ્ટેડિ અને હ્બલ વયન્ત છે. તેઓ એ્ટલાં 
એ્સટ્ોવ્ટ્ડ છે કરે સતત ઇિારાથી વાતો કરતાં 
રહે છે. તે્મજ જો તે્મનાં ઇિારા સ્મજી િકો 
તો ખયાલ આવે કરે તેઓ ખૂબ બધાં જો્સ 
પણ કહે છે. તે્મને પોતાની જાત ્મા્ટે દયા કરે 
િફરયાદ સહેજ પણ નથી. તે્મની ્મૂળ ક્માણી 

નોથના ઇનન્ડિયા્માં થતી દંગલની ્મેચથી જ થાય છે, જે્માં તે 120 ફકલો ફ્ીસ્ટાઇલ પણ જીતે 
છે. તેઓ એકદ્મ હીરો જેવા છે, કારણ કરે તે્મની ્મો્ટાભાગની ્મેચ્માં શવજેતા જાહેર થયાં 
છે, જો શવજેતા ન હોય તો ્મેચ ્ટાઇ થઇ હોય છે. તેઓ હં્મેિાં િાઇનલ ્મેચ્માં જ ર્મે છે.

ટિલિ વિશે

બર્ટી બરપો્ટ્ડર } ઇમન્ડ્ન ઇમન્સટટ્ષુટ ઓિ ટેકનો્ોજી, 
અમ્યાવયા્ દ્યારયા એ્બે્સેડર ઓિ ફ્યાન્્સ ટુ ઇમન્ડ્યા, 
ફ્ેન્્સયાેઇઝ ફરલચ્રનષું ‘ટકયાઉ લવકયા્સ મયાટે નવી 
ટેકનો્ોજી્સ અને તકો: ્ેવરેલજંગ ધ ક્યાઇમેટ ચેન્જ 
ચે્ેન્જ’ લવર્ પર ્ ેકચર બષુધવયારે ્ ોજવયામયાં આ્્ષું હતષું. 

્ટુફરઝ્મ ષિેત્રે સંભાવના
આ પ્ર્સંગે તેમણે ભયારતનયાં ટુફરઝમ પર ભયાર મૂકતયાં 

જણયા્્ષું હતષું કે, ભયારતમયાં 60-70 ્યાખ ્ોકો ્ર વરષે 
ટુફરઝમ મયાટે આવે છે. તો અમયારયા ્ેશમયંા 8 કરોડથી 
વધયારે ્ોકો ્ર વરષે ટુફરઝમ મયાટે આવે છે. ભયારતમયાં 
ટુફરઝમ ક્ેતે્ર લવકયા્સની ખૂબ ્સંભયાવનયાઓ છે, છતયાં્ 
કોઇપણ ્ેશનયાં ્ોકો અ્સષુરલક્ત અને પ્ર્ૂલરત ્ેશમયાં 
જવયાનષું ટયાળશે.તો મધ્મથી ્ યંાબયાગયાળયા લવશે લવચયારીએ 
તો સવચછ વયાતયાવરણ, ચોખખષું પયાણી અને કયાબયાનનયાં 
ઓછયામયાં ઓછયા સત્રયાવવયાળયાે ્ેશ ટુફરઝમ મયાટે હબ 
બની જશે.

્મેક ઈન ઇનન્ડિયા પોશલસી
મયારયા મતે ‘મેક ઇન ઇમન્ડ્યા’ પોલ્્સી એક ્ોગ્ 

લનણયા્ છે, કયારણ કે ભયારતમયાં જ હયાઇ કવોલ્ટી 
પ્રોડકટ્સની બનયાવટ કરવી અને જેનયાથી ક્યાઇમેટ પર 
આડ અ્સર ન થયા્ તે રીતે બનયાવવષું તે એક પડકયાર હોવયા 
છતયંા્ ખૂબ જ મહતવનો લનણયા્ છે. આલથયાક લવકયા્સનયા 
લવચયારમયાં ઇન્ડસટ્રીઝ પર ધ્યાન કેમન્દ્રત કરયા્ષું તે એક 
અગત્નો મયાગયા બની રહેશે. 

અમારા દેશમાં 8 કરોર લોકો 
દર વર્ષે પ્રવારે આવે છે

બેસ્ટ લક ્ટીમ ઈિન્ડયા

} ભારત-ઓસટ્ેશલયાની સેશ્મ િાઈનલ જોવા ્મા્ટે ્ટે્ટુ શચતરાવીને સજજ થઈ રહી છે યુવતી.

બર્ટી બરપો્ટ્ડર } ભૂ્યાન્યાત્રયાનયા 
્યાત્રી, ગયાંધી કથયાકયાર અને પ્રલ્સધધ 
્સયાલહત્કયાર નયારયા્ણ ્ે્સયાઈનયા 
જીવન અને કયા્યા અંગે ગષુજરયાત 
લવશ્વકોશમયંા 26 મયાચષે ્સયંાજે 5.30 
વયાગે એક કયા્યાક્રમનષું આ્ોજન કરયા્ષું 
છે. જીવનસમૃલત કયા્યાક્રમ ઈ્યાબહેન 
ભટ્ટનયા પ્રમષુખસથયાને ્ોજાશે. તેમયાં 
ભદ્રયાબહેન ્સવયાઈ ‘ગયાંધીકથયા’નષું ગીત 
રજૂ કરશે. લવશ્વકોશ ્સયાથે ્સંબંધ્સેતષુ 
પર, ચંદ્રકયાન્ત શેઠ ‘અમગનકુંડમયાં 
ઉગે્ષું ગષુ્યાબ’ પર લત્ર્ીપ ્સષુહ્ 
‘મયારૂ જીવન, એ જ મયારી વયાણી’ પર, 
મન્સષુખ ્સલ્યા ‘ગયંાધી-કથયા અને 
કેળવણી’ પર જ્યારે રયાજેન્દ્ર પટે્ 
‘્સયાલહત્ ્યાત્રયામયાં ્સયાથે’ લવર્ પર 
વયાત કરશે.

નારાયણ દેરાઈ 
પર બવશ્વકોર્માં 
આજે પફરરંવાદ

ahmedabad, thursday, 26/03/2015
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‘હૈદર’ને પાંચ એિોર્ડ 
િળિા બદલ શાવહદે 
વ્યકિ કરી ખુશી

WORLD CUP 
SEMI FINAL 
CITY MANIA

કોર્પોરેટ્સ-ક્લબ્સમાં 
છવાયો ક્રિકેટફીવર

ચૈતાલી ભગત }  26 મયાચયા 2015 એટ્ે કે આજનો લ્વ્સે ્સયાંજ ્સષુધી ્સૌ લક્રકેટપ્રેમી શહેરીજનોનષું લ્્ ધડકતષું 
રહેશે. કયારણ છે ઈમન્ડ્યા-ઓસટ્રેલ્્યાની મેચ ! ભયારત આ વલડ્ડકપમયંા હજષુ ્સષુધી એકપણ મેચ હયા્ષુું નથી.. તો 
આજે શષું થશે? ω આ જીત બરકરયાર રહેશે કે કેમ તે આજે ્સયાંજે ખબર પડી જશે, પણ ત્યંા ્સષુધી ω ્રેક બો્-એ-બો્ 
પર આપણી ચયાંપતી નજર રહેશે..! આવયામયાં ઓફિ્સ જવયાનો તો કેટ્ો ત્રયા્સ ્યાગે !!! અને બધયા રજા ્ઈ 
્ે તો કયામ કોણ કરે ω? બો્સ? એટ્ે જ અમ્યાવયા્ની કોપપોરેટ ઓફિલ્સ્સમયાં અમષુક લક્રકેટપ્રેમી મેનેજમેન્ટ દ્યારયા 
તેમની ઓફિ્સમયાં લક્રકેટનષું ખયા્સ સકીલનંગ ્ોજા્ષું છે તો ક્યંાક તો ચોરી-ચૂપકે મોબયાઈ્મયાં સકોર જોઈને 

ખષુશ રહેવષું પડે એવો મયાહો્ છે. જોકે ્સયારયા બો્સની વયાત કરીએ તો શહેરની અમષુક કોપપોરેટ્સમયાં 
તેમનયા એ્પ્ોઈઝ મયાટે  લક્રકેટનષું સક્રીલનંગ લવથ ચયા-નયાસતયા-પયાણીનષું પણ આ્ોજન કરયા્ષું છે.

વલડિ્ડ કપ સેશ્મ િાઈનલ... આજે  ભારત-ઓસટ્ેશલયા વચ્ે કરો યા ્મરોનો જંગ. વહેલી સવારથી અ્મદાવાદી ્ટીવી સા્મે 
ગોઠવાઈ જિે, શક્કરે્ટનો આ િીવર કોપપોરે્ટ ઓફિસીસથી પણ અળગો નથી રહી િ્યો. ઘણી કંપનીઓ્માં એ્પલોઈઝ 
્મા્ટે નાસતા-પાણી સાથે ્મેચ જોવાનું આયોજન કરાયું છે, તેવી જ રીતે કલબસ્માં પણ સભયો ્મા્ટે ખાસ સક્ીશનંગ રખાયું છે.

હોસ્પિલિા ંપણ વરિકિે િીિર..!
આજની સે્મી િાઈનલ ્મા્ટે બધા એ્સાઈ્ટેડિ છે, જેને ધયાન્માં રાખીને અ્મે 
હોનસપ્ટલ્માં ખાસ શક્કરે્ટ સકીશનંગનું આયોજન કયુું છે. આ એક ઐશતહાશસક 
્મેચ બની રહેિે તેથી અ્મે ઈચછીએ છીએ કરે અ્મારા એ્પલોઈ આ ખુિી્માં 
ભાગીદાર રહે. જોકરે અ્મે હોનસપ્ટલ સે્્ટર્માં છીએ એ્ટલે અ્મારે હં્મેિાં 
્ટાઈ્ટ શિડ્ુલ હોય છે પણ ભારતીય તરીકરે આપણી ્ટી્મને સપો્ટ્ડ કરવું 
પણ જરૂરી છે, એક શદવસ્માં અ્મે એક સાથે બંને જવાબદારી શનભાવીિું.  
- સંિિપ જોષી, ડિીજીએ્મ ્માકકેફ્ટંગ,અપોલો હોનસપ્ટલસ. 

} અબ ઓસટ્રેિલયા કી ્ટીમ િેખેગી ઈનન્ડયા કે તેવર, જબ ઉનકો ધોયેંગે અનુષકા કે િેવર } ્ટીમ ઈનન્ડયાને િસ્ટી ભાસકરના  િરિકે્ટપ્ેમી વાચકો તરફથી બેસ્ટ લક

થોડિાં શદવસથી 
ગર્મી વધુ 
પડિી રહી છે 

તેથી કોઈ ખાસ 
્મો્ટી તૈયારીઓ 
નથી પણ હા 
લાઈવ ફકક્રે્ટ 

સકીશનંગ એસી 
્ટીવી રૂ્મ્માં 

્મે્બસના ્મા્ટે ખાસ 
કરવા્માં આવયું છે.   
- િવરાજ મહરેતા,  

વાઈસ પ્ેશસડિન્્ટ, 
કણાનાવતી ્લબ.

સેશ્મ 
િાઈનલે ધયાન્માં 
રાખીને ્મે્બસનાને 

ખાસ આ્મંશત્રત કયાના 
છે. એથી શથયે્ટર્માં 
શક્કરે્ટનંુ નસકશનંગનું 
આયોજન કરવા્માં 
આવિે. ભારત ્મા્ટે 

આ ્મો્ટી ઈવેન્્ટ 
છે તેથી ્મે્બસના ્મા્ટે 
ફ્ી શક્કરે્ટ નસકશનંગનું 
આયોજન કરવા્માં 

આવયું છે.    
- શયામ મહરેતા, 
સીઈઓ, વાયએ્મસીએ 

્લબ.

વલડિ્ડકપની 
સેશ્મિાઈનલને 
ધયાન્માં રાખીને 
અ્મારી ્લબ્માં 

્મે્બસના ્મા્ટે 
બેન્કવે્ટ હોલ્માં 
્મેચનું લાઈવ 
્ટેશલકાસ્ટ 

કરવા્માં આવિે 
અને ્ટી્મને 

ચીયર-અપ કરવા 
્મા્ટે ્મે્બસના 

ફલેગસ, બેનસના 
લઈને આવિે.  
- મયુર શાહ,  
જનરલ ્મેનેજર, 
સપોરસના ્લબ.

CLUB

CLUB

CLUB

િવેિ િાઈનલ છ,ે આજ ેિો રજા..!
 સેશ્મ િાઈનલ ્મેચના કારણે અ્મારા કણાનાવતી 
નોલેજ કરે્પસ્માં રજા આપી દેવા્માં આવી છે. એ્ટલે 
શવદ્ાથીથીઓ ઘરે રહીને કરે પછી શ્મત્રો સાથે રહીને 
પોતાની રીતે શક્કરે્ટની ્મઝા ્માણી િકરે. આ શસવાય 
કોપપોરે્ટ ઓફિસના એ્પલોઈઝ ્મા્ટે શક્કરે્ટ સકીશનંગનું 
ખાસ આયોજન કરવા્માં આવયું છે.  
- રરતેશ હાં્ડા, એ્મ.ડિી. યુનાઈ્ટેડિ વલડિ્ડ ગ્ુપ

િિાિ એમ્પલોઈઝન ેઈવન્ર્યન િી-શિ્ડ!
 અ્મે અ્મારા ત્મા્મ એ્પલોઈઝ ્મા્ટે ઈશન્ડિયન ્ટી્મની 
્ટી-િ્ટ્ડનો ઓડિ્ડર આપયો છે, જે પહેરીને ઓફિસ્માં જ 
એ્પલોઈઝ ્મેચની ્મજા ્માણી િકિે.  - પ્કાશ કોરર્ડયા, 
હેડિ, ફરસક ્મેનેજ્મેન્્ટ, વેરાશસ્ટી િાઈનાનન્સયલ સશવનાસીસ પ્ા.શલ.

એમપલોઈઝન ેિોકલ્યા વિરની..!
ભારતભરના 60 બેસ્ટ સેલસ પિપો્મસનાને શસડિની્માં 
ર્માનાર ્મેચ જોવા ્મા્ટે ્મોકલા્માં આવયા છે. જે્માં 
અ્મદાવાદના 11 એ્પલોઈઝને આ ્મેચ ્મા્ટે શસડિની ્મોકલયા 
છે. આ શસવાય ઓફિસના એ્પલોઈઝ ્મા્ટે લાઈવ શક્કરે્ટ 
સકીશનંગનું આયોજન કરવા્માં આવયું છે.  
- રીતુરાજ કલીતા, યુશનનોર સક્કલ શબઝનેસ હેડિ (ગુજરાત)

 થીિ બઝેર વરિકિે 
િવેલબ્શેન.

  અ્મે અ્મારા એ્પલોઈઝ સાથે દરેક ઉતસવો ઉજવીએ છીએ. વલડિ્ડ કપ સેશ્મ િાઈનલ પણ કોઈ ગ્ાન્ડિ િરેનસ્ટવલથી ઓછું નથી. અ્મારા કાિરે્ટેફરયા્માં ખાસ ્મૂશવ સકીશનંગ કરવા્માં આવયું છે એ્પલોઈઝ ્મા્ટે. જે્માં એ્પલોઈઝે બલુ ્ટીિ્ટ્ડ્માં 
આવવું જરૂરી છે. લાઈવ ્મેચની 
સાથે એ્પલોઈઝ ્મા્ટે ખાસ ફૂડિ અરેન્જ્મેન્રસ પણ કરવા્માં આવયું 

છે.   
- મુથીથી ચાગંતી, સીઈઓ, એર્ટેલ 

ગુજરાત.
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બર્ટી બરપો્ટ્ડર }  નટરયાણી દ્યારયા 
નયાટકોને પ્રોત્સયાહન આપવયાનયાં હેતષુ્સર 
શરૂ કરયા્ે્ી પ્રવૃલત ‘થડ્ડબે્’ અંતગયાત 
29મી મયાચષે રલવવયારનયાં લ્વ્સે બે નયાટકો 
‘ખોવયા્ે્ છે’ અને ‘બલબ જ્ેગયા..ω’નષું 
આ્ોજન કરવયામયાં આ્્ષું છે.
ખોિા્યેલ છે :  ‘ખોવયા્ે્ છે’નયંા ્ેખક 
અને ડયા્રેકટર અલભરેક શયાહે આ 
નયાટકમયાં જ્યાલતવયા્નો મષુદ્ો ઉઠયાવીને 
્સમયાજની અ્સમયાનતયા લવશેની વયાત કરી 
છે. આ નયાટક ખષુશી અને ્્મકતગત 
ઓળખની શોધ તરિની જનીની ્સમયાન 
છે. આપણે ્્મકતને તેનયાં નયામ કે તેનયાં 
કયામને બ્્ે તેનયા ધમયા, જ્યાલત-પેટયા 
જ્યાલત કે તેની અટકથી ઓળખીએ છે. 
્ેખક કહેવયા મયાંગે છે કે જ્યારે ્્મકતને 
તેની જ્યાલતનયંા બ્્ે તેની ્્મકતગત 
ઓળખથી ઓળખતયાં થઇશષું ત્યારે 
્સમયાજમયંા ઓળખની ્સમસ્યા નહીં રહે.
બલબ જલેગાω :  ‘બલબ જ્ેગયાω’ એક 
હયાસ્યાતમક અને ્સંગીતમ્ નયાટક છે, 
જેને ભોપયા્નયાં ્ેખક િરી્ બયાઝમીએ 
્ખ્ષું છે. આ નયાટકને િરીથી અલભરેક 
શયાહે ્ખીને ફડરેકટ ક્ષુું છે. નયાટકમયાં 
્સયામયાન્્ ્્મકતઓનયંા રોજ-બરોજની 
્સમસ્યાઓને પહોંચી વળવયાની વયાત 
કરવયામયાં આવી છે. 
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