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બ્રેકિંગ બરેડ પર 
કિલ્મ બનાવશરે 
શાહરુખ ખાન

િસટી િરપોટ્ટર } ગુજરાતી ફિલ્મ 
સજ્જક વિજય ભટ્ટની ‘બૈજુ બાિરા’થી 
અવભનયની શરૂઆત કરનાર જાજર્માન 
અવભનેત્ી ્મીના કુ્મારી (્મહેઝબીન 
બાનૂ)નું ના્મ સાંભળતા જ ‘પાફકઝા’નું 
‘ચલો વિલિાર ચલે ચાંિ કે પાર  ચલે’ 
ગીત આજે પણ ચાહકો ભૂલી શકયા 
નથી. ્માત્ 39 િર્જનો જીિનકાળ અને 
155 કરતા િધારે ફિલ્મો કરી 31 ્માચચે 

આ અવભનેત્ીએ િુવનયાનેઅલવિિા 
કરી હતી. ‘અ વરિબયુટ ટુ ્મીના કુ્મારી’ 
ટાઈટલ હેઠળ તે્મને શ્રધધાજવલ 
આપિાના ભાગ રૂપે સંસકાર કેન્દ્ર્માં 
એચ.એ્મ.ગઢિી ફિલ્મ સંગ્રહાલય અને 
એએ્મસીના ઉપક્ર્મે તે્મના 155 જેટલી 
િોટો વરિન્ટનું એકકઝબીશન શરૂ થયું છે. 
આ એકકઝવબશન 1 એવરિલ સુધી 11થી 
7 િરમયાન જોઈ શકાય છે.

સંસ્કાર ્ેન્દ્રમકાં મીનકા્ુમકારી પર પ્રદર્શન

િસટી િરપોટ્ટર } આઇઆઇટી-
ગાંધીનગર દ્ારા એટવ્મક એનજીજી 
રેગયુલેટરી બોરજી, ગિન્જ્મેન્ટ ઓિ 
ઇકન્રયાનાં ભૂતપૂિ્જ ચેર્મેન રિો. 
એસ.પી. સુખાત્મેનું લેકચર 
સો્મિારે આઇઆઇટી-કેમપસ ખાતે 
યોજિા્માં આવયુ હતું. જયાં તે્મણે 
‘એકસટ્મેફટંગ ઇકન્રયાઝ ફયુચર 
વનડઝ ઓિ ઇલેકકરિવસટી’ વિરય પર 
િાતચીત કરી હતી. તે્મણે જણાવયું 
કે, ભારત્માં આગા્મી 50 િરષો્માં 
6.8 ગણી િીજળીની જરૂફરયાત 

ઊભી થશે. રિો.સુખાત્મેએ 
િીજળીનાં કરકસરપૂિ્જકના િપરાશ 
પર ભાર ્મૂકતાં કહું કે, હિે સસતી 
ઉજા્જ અને પુષકળ રિ્માણ્માં ્મળતી 
ઉજા્જનાં વિિસો ગયાં. 

50 વર્ષમાં વીજળીની 
માંગ 6.8 ગણી વધશે
િેશની િસતી 50 િર્જ પછી 170 
કરોર પર કસથર થશે તયારે િીજળીની 
્માંગ 6.8 ગણી થશે. િધુ્માં ઊજા્જનાે 
સંગ્રહ, ઊજા્જનાં નિીન સત્ોતો્માં 
ઊજા્જનાં ઉતપાિન્માં િધઘટ અને 

અિરોધ એ સૌથી ્મોટા પરકારો 
જોિા ્મળયા  છે. જોકે ઊજા્જનાં નિીન 
સત્ોતો એનજીજીની જરૂફરયાત્માં 
નોંધપાત્ િાળો આપનાર પણ 
બન્યાં છે પરંતુ તેની સાથે સાથે આ 
સત્ોતો દ્ારા ઊજા્જના ઉતપાિનનો  
અિરોધનો ્મુદ્ો પણ અનુભિાયો 
છે. આ એિી સ્મસયાઓ છે કે જેનો 
કોઇ િેશ હજુ સુધી વનિેરો લાિી 
શકયો નથી. આપણા ્માટે પણ 
િીજળી અને સિચછ પાણી એ બે 
ભવિષયની સૌથી ્મોટી સ્મસયાઓ 
બની રહેશે. 

એટમમક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોરજી, ગવન્ષમેનટ ઓફ ઇનનર્ાનાં ભૂતપૂવ્ષ ચેરમેન પ્ો. 
એસ.પી. સયુખાતમેનયું લેકચર આઇઆઇટી-કેમપસ ખાતે ્ોજવામાં આવ્યુ હતયું.

‘વીજળી અને સવચ્છ પકાણી એ ભિવષ્યની
બે સૌથી મોટી સમસ્યકાઓ રહેરે’

IIT updaTe

ચં.ચી. મહેતકાની 
નકાટ્યસફર પર 
4 એિપ્રલે ્કા્ય્શક્રમ
િસટી િરપોટ્ટર } ચં.ચી ્મહેતા 
(ચંદ્રિિન ચી્મનલાલ ્મહેતા)નો 
6 એવરિલે જન્્મ વિિસ છે. તે્મની 
જન્્મજયંવત વનવ્મત્ે ગુજરાત 
વિશ્વકોશ્માં 4 એવરિલે એક 
કાય્જક્ર્મનું આયોજન કરાયું છે. તે્માં 
‘ચંદ્રિિન ્મહેતા અને ચફરત્ાત્મક 
નાટક’ વિશે ભરત ્મહેતા િાત 
કરશે. જયારે તે્મના ગીતોની અ્મર 
ભટ્ટ રિસતુતી કરશે. વિશ્વકોશ ખાતે 
આ કાય્જક્ર્મ 4 એવરિલને શવનિારે 
સાંજે 5.30 િાગે યોજાશે. 
ઉલલેખનીય છે કે, તે્મણે સાવહતય 
જગતને 29 જેટલાં નાટ્યસંગ્રહ 
આપયા હતા. રણવજતરા્મ 
સુિણ્જચંદ્રકથી પણ તે્મનું સન્્માન 
કરિા્માં આવયું હતું.

‘બલબ જલેગા’ અને ‘ખોવા્ેલ છે’નાટકોમાં અનયુક્રમે થાકી ગ્ેલા 
કોમન મેન અને આઈરેનનટટી ક્રાઈસીસની વાત રજૂ થઈ. રમવવારની 
સાંજે નટરાણી ખાતે ડરરેકટર અમભરેક શાહના આ બે પલેમાં એસ.એમ.
પટેલ ઈનન્ટટ્યુટ ઓફ કોમસ્ષના 35 ્ટટુરન્ટસે ભાગ લીધો હતો.

બલબ ઉડવકાની સકાથે 
સપનકા પણ ઉડી ગ્યકા

્ટેજ પર મગરજા પ્સાદની એનટ્ી થા્ છે જે વત્ષમાન મસ્ટમને કારણે 
થાકી ગ્ો છે અને લોકો પર ફ્ર્ટેશન બહાર કાઢે છે. એક પ્કાશ 
આપતો બલબ જેની સાથે સપનાઓ જોરા્ેલા છે તે લેવા જા્ છે ત્ારે 
સળંગ 140 કલાક ચાલશે તેવી ગેરેનટી અપા્ છે પણ અંતે આ બલબ 
મયુખ્મંત્ી પોતે લઈ લે છે અને આંદોલન કરીને તે બલબને પરત મેળવે 
છે પણ જેવો બલબ તે ઘરમાં લગારે છે કે તરત જ ઉરી જા્ છે. બલબ 
ઉરવાની સાથે તેની આશાઓ અને સપનાઓ પણ ઉરી જા્ છે.

બલબ જલરેગા

ખોવાયરેલ છે ‘ખોવા્ેલ છે’ પલેમાં આઈરેનનટટી ક્રાઈસીસ 
અને તેમાં માણસની ઓળખ ખોવાઈ જા્ 
છે તે દશા્ષવા્યું છે. અશોક મકવાણા જે 
ધમાાંતરનાઈશ્યુને લઈને પોતે કોણ છે તે ્ાદ 
રાખવાને બદલે ખોવાઈ જા્ છે. શાંમત માટે એક 
ધમાાંથી બીજા ધમ્ષમાં જવયું પણ અંતે તો એ જ 
પડરન્થતી. અંતે ખોવા્ેલો માણસ શાંમત ઝંખે છે.


