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આ  પણાં બધામાં પ્રવાસ કરવાની અદમ્ય ઇચ્ા 
હો્ય ્ે જ! હવે તો નવાં વવસતારોને શોધવા 

એ પણ એક પ્રકારની હોબી અને પેશન બની ગ્યું 
્ે. તેમજ આપણાં ટ્ાવેવિંગનાં વવશ વિસ્ટમાં શહેરો 
વધતાં જ જા્ય ્ે. ‘ટ્ાવેવિંગ’ શબદ હવે આપણી 
િાઇફસ્ટાઇિનો એક ભાગ બની ગ્યો ્ે. આપણે 
ઘણી વાર આપણાં આગામી વેકેશન ડેસસ્ટનેશન 
મા્ટેનાં વદવાસવપનો જોતાં હોઇએ ્ે. ફફલમો, સોવશ્યિ 
વમડી્યા અને ઇન્ટરને્ટનાં પ્રભાવ સાથે ટ્ાવેવિંગ પણ 
હવે િાઇફસ્ટાઇિ ટ્ેનડ બની ગ્યો ્ ે. પહેિાં તો આપણે 
ટ્ાવેવિંગ વખતે નાના કેમેરા રાખતાં, તેને નેગેફ્ટવ્ઝ 
ડેવિોપ કરાવતાં અને ફો્ટો આબિમસમાં હાડ્ડ કોપી્ઝ 
મૂકતાં. અને આ ફો્ટો્ઝ માત્ર આપણાં નજીકનાં 
વમત્રો કે સબંધીઓને બતાવતાં. જ્યારે હવે સોવશ્યિ 
વમડી્યાની રમતો ચાિુ થઇ ત્યારથી આપણી ટ્ાવેિ 
સ્ટોફર્ઝને સોવશ્યિ વમડી્યાથી વવશ્વભરનાં િોકોને 
મા્ટે ખુલિી મૂકીએ ્ે.

ટ્ીપસની વાત આવે કે આપણે વવકેન્ડસ કે િાંબા 
વવકેન્ડસ મા્ટેનાં આ્યોજન સતત કરીએ જ ્ે. 

મારું ટ્ાવેવિંગમાં 
સૌથી ફેવફર્ટ રોડ 
ટ્ીપ સાથે સંગીતનું 
એનજો્યમેન્ટ ્ે. 
મારા ઘણાં એવાં 
કિા્યન્ટસ ્ે જે ઘણું 
ટ્ાવેિ કરે ્ે. તેમનાં 
ઘરમાં ખાસ ટ્ાવેિ 
સેકશન રાખવામાં 
આવે ્ે. જેમાં તેઓ 
ટ્ાવેિ એકસેસફર્ઝ 
અને ફેશન કિસ્ટસ્સ 
રાખે ્ે.

હું કનસલ્ટન્ટ 
અને બગોગર ્ું, 
તો ટ્ાવેવિંગ પણ 

ઘણું રહે ્ે. ત્યારે હું પોતે પણ ટ્ાવેિ સેકશનને બે 
ભાગમાં વહેંચીને રાખું ્ું, જ્યાં મારા ટ્ાવેિ મા્ટેનાં 
કપડાં, એકસેસફર્ઝ, પાવર બેનકસ, પાઉવચ્ઝ અને 
ટ્ાવેિ સાઇ્ઝ પ્રોડક્ટસ હો્ય ્ે. આપણે આ બધાં જ 
ટ્ાવેવિંગનાં તતવોને રોજીીંદા જીવનમાં સમાવી િીધાં 
્ે. હવે ટ્ાવેવિંગનો કોનસેપ્ટ જગ્યાનાં વનફરક્ષણનો, 
તેની સાપેક્ષ સસથવત મેળવવાનો અને નવી શક્યતાઓને 
શોધવાનો બન્યો ્ે. માત્ર બેગસ પેક કરીને સાઇ્ટ 
વસઇંગ જોવા સુધી વસમીત રહ્ો નથી.

‘ટ્રાવેલિંગ’ આપણી િરાઇફ- 
સ્રાઇિનો ભરાગ બની ગયું છે

હીનરા સોમરાણી
ઇમેજ કનસલ્ન્

આઇઆઇટી-ગાંધીનગર દ્ારા બે દિવસના કલ્ચરલ ફેસટ ‘બ્લથક્રોન 2016’નું આયરોજન 30-31 જાનયુઆરી િરદિયાન કરવાિાં આવયું હતું. જેિાં પહેલાં દિવસે 
સરોલરો દસંદગંગ, સટ્ીટ પલે સપધાધા, જોબલેસ: િરોક ઇનટરવયયૂ સપધાધા, િીસટર એન્ડ દિસ બ્લથક્રોન વગેરેનું આયરોજન કરવાિાં આવયું હતું. સરોલરો દસંદગગ સપધાધાિાં 
દવજેતા બનેલાં દવદ્ાથીથીને 94.3 િાય એફએિ પર લાઇવ પફફોિનસનરો િરોકરો િળશે. આ ઉપરાંત બીજા દિવસે પનાશે: ફેશન શરો, ધ બટલર ડ્ડ્ડ ઇટ - એ ક્ાઇિ 
દિસટ્ી ઇનવેબસટગેશન ગેિ, દસનક્રોનાઇઝ- ધ ગ્ુપ ્ડાનસ કરોિદપડટશનનું આયરોજન કરવાિાં આવયું હતું.
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ગુજરાત ઇસનસ્ટટ્ુ્ટ ઓફ વસવવિ એસનજવન્યસ્સ 
એનડ આફકકિ્ટેક્ટસ, સોસા્ય્ટી ફોર 
એનવા્યરોનમેન્ટ પ્રો્ટેકશન, એસ.બી.એસ.્ટી.
કનેક્ટ દ્ારા હેવબ્ટા્ટ કોનકિેવ 2016નું 
આ્યોજન 18-22 ફેબ્ુઆરી દરવમ્યાન 
એ.ઇ.એસ ગ્ાઉનડ ખાતે થશે. સસ્ટેનેબિ 
એનડ સમા્ટ્ડ વસ્ટી તરફના અવભગમને 
પ્રોતસાહન આપવા, આ મહોતસવના ભાગરૂપે 
આફકકિ્ટેક્ટસ, એસનજવન્યર, પિાનર, અબ્સન 
ફડ્ઝાઇનર, આફ્ટ્ડસ્ટ, એનવા્યરોનમેન્ટિ 
સા્યસન્ટસ્ટ, કેળવણીકારો, વવષ્ય વનષણાત 
જેવા પ્રોફેશનલસે એક જ મંચ પર આવીને કામ 
કરશે. આ કોનકિેવને ચાર ભાગોમાં વહેંચાઇ 
્ે. જેમાં કનસટ્કશન એસક્ઝવબશન, ્ટેકવનકિ 

હેવબ્ટા્ટ કોનકિેવ, ્યુથ હેવબ્ટા્ટ કોનકિેવ 
અને આશા પલિી આ્ટ્ડ ફેસસ્ટવિ ્યોજવામાં 
આવશે.  આ વવશે વાત કરતાં જેવસ્યાનાં એકસ 
પ્રેવસડેન્ટ અને હેવબ્ટા્ટ કોનકિેવ કવમ્ટીનાં 
મેન્ટર એન.કે.પ્ટેિે જણાવ્યું કે ‘અત્યાર 
સુધી વનવા્સણ એસક્ઝવબશનનું આ્યોજન 
અમે કરતાં તેને બદિે અમે આ કોનકિેવનું 
આ્યોજન કરી રહ્ાં ્ે. આ કોનકિેવમાં 
અબ્સન સપેવસસને િગતાં પ્રશ્ોની ચચા્સ મો્ટા 
પા્યે કરવામાં આવશે. જેમાં 2000થી વધારે 
્ટેકવનકિ ગેજે્ટસ, 10થી વધારે વકકિશોપસ, 
10થી વધુ સેવમનાર, તેમજ એસક્ઝવબશનસ 
કરવામાં આવશે. એસક્ઝવબશનમાં જાણીતાં 
આફકકિ્ટેક્ટ બી.વી. દોષીનાં હેવબ્ટા્ટને િગતાં 
અત્યાર સુધીનાં ફો્ટોગ્ાફસનું કિેકશન બહાર 
પાડવામાં આવશે.

GLS -MBAમરાં બ્રાન્ડ્ઝ ડેનું સેલિબ્ેશન

શહેરની જીએલએસ યુદનવદસધાટીના કેમપસિાં તેના એિબીએના સટટુ્ડન્ટસ દ્ારા અનરોખી થીિ પર 
્ડે સેદલબ્ેશનનું આયરોજન કરવાિાં આવયું. થીિ હતી, ‘બ્ાન્ડઝ ્ડે’. એિબીએના સટટુ્ડન્ટસ હરોવાને 
કારણે  આ સેદલબ્ેશનથી િાકકેટ અને યંગસટસધાિાં બ્ાન્ડનરો ક્ેઝ કેટલરો છે તેિને જાણવા િળયું. આ 
ઉપરાંત તેિણે ‘ટ્ેડ્ડશનલ ્ડે’નું પણ સેદલબ્ેશન કેમપસ ખાતે કયુું હતું.

શહેિમરાં યોજાશે હેલબ્રા્ની 
સૌથી મો્ી કોન્કિેવ 
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ડીએસકે ઇન્ટરનેશનિ કેમપસ અને 
સકા્યબિૂ ઇસનસ્ટટ્ુ્ટ ઓફ ફડ્ઝાઇન 
દ્ારા વરિએફ્ટવ માઇન્ડસને પ્રેફરત 
કરવા તેમજ ‘ફડ્ઝાઇન’ વવશે 
જાણકારી મેળવવા ઇચ્ુક િોકો 
મા્ટે ‘ડીએસકે ફડ્ઝાઇન કોનકિેવ’નું 
આ્યોજન રવવવારે એએમએમાં 
કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં જાણીતાં 
એડવ્ટા્સઇવ્ઝંગ, ઇનડસટ્ી્યિ અને 
ગ્ાફફક ફડ્ઝાઇનર સુબ્ોતો ભૌવમક 
અને જાણીતાં ફેશન ફડ્ઝાઇનર 
ભાવવન વત્રવેદીએ હાજરી આપી 
હતી. આ કોનકિેવમાં જાણીતાં 
ફડ્ઝાઇનસ્સ ભારતમાં ફડ્ઝાઇન 
એજ્યુકેશન અને ઇવોલ્યુશન, 
સ્ટુડન્ટસ સાથે ચચા્સ તેમજ ભૂતપૂવ્સ-
વત્સમાન-ભવવષ્યનાં ફેશન ફડ્ઝાઇન 
વવશે ચચા્સ કરી હતી. 

આ વવશે વાત કરતાં જાણીતાં 
ફડ્ઝાઇનર સુબ્ોતો ભૌવમકે કહ્ું હતું 
કે, ‘તમે જે ન્યૂ્ઝપેપરમાં કામ કરો ્ો 
તે પણ ફડ્ઝાઇન વગર નથી બનતું. 
રોજ તમે જે પણ પહેરો તે પણ 
ફડ્ઝાઇન ્ે, તેમાં ફરુંગસ, ઇઅફરુંગસ, 

કપડાં કે શૂ્ઝ બધું જ ફડ્ઝાઇન કરવામાં 
આવે ્ ે. હવે તો ફડ્ઝાઇનથી િોકોની 
હેલથ પણ બગડી શકે ્ે. જો ચશમા 
વ્યવસસથત ફડ્ઝાઇન કરેિાં નથી તો 
આંખો ખરાબ થા્ય, જો ખુરશીની 
ફડ્ઝાઇન ્યોગ્ય નથી તો કમર ખરાબ 
થા્ય ્ે. ત્યારે ફડ્ઝાઈનનું ક્ષેત્ર 
હવે બૂવમંગ ઇનડસટ્ી બની રહ્ું ્ે. 
ત્યારે િોકોમાં અને વવદ્ાથીથીઓમાં 
ફડ્ઝાઇન સકકૂલસ વવશેની જાગૃકતા 
િાવવાનો પ્ર્યાસ કરવો ્ે. જ્યારે 
વષ્સ 1961માં એનઆઇડીની 
શરૂઆત થઇ ત્યારે માત્ર ્ટેકસ્ટાઇિ, 
પ્રોડક્ટ, ગ્ાફફક અને ફવન્સચરની 
ફડવસસપિનમાં અભ્યાસ થતો. 
જ્યારે હવે ફડ્ઝાઇનમાં 32 જે્ટિા 

નવાં અભ્યાસરિમો શરૂ થ્યાં ્ે. 
આ વષષે એનઆઇડીમાં 21000 
વવદ્ાથીથીઓની એસપિકેશન આવી 
હતી.  આ બધાં જ વવદ્ાથીથીઓનો 
સમાવેશ કરવો પણ અઘરો ્ે. ત્યારે 
આપણને ફડ્ઝાઇન સકકૂલસની પણ 
જરૂર ્ે.’

ઇન્ટરને્ટનાં વ્યાપને કારણે હવે િોકો ગૂગિ 
પરથી ફડ્ઝાઇનસ િઇને આવે અને તેને ્ટેિર 
પાસે ફડ્ઝાઇન કરાવી િેતાં હો્ય ્ે. આ 
પફરસસથવતમાં ફડ્ઝાઇનની ્યોગ્ય તાિીમ 
િેવી તો ફરવજ્યાત બની ્ે, નહીું તો તમે 
ફડ્ઝાઇનર નહીું પરુંતુ રેસપિકે્ટર બનીને 
વસમીત થશો. આ ઉપરાંત ફડ્ઝાઇન ક્ષેત્રમાં 
માત્ર ફેશન ફડ્ઝાઇનર બની શકા્ય ્ે તેવું 

નથી. પરુંતુ ફેશન સ્ટાઇવિસ્ટ, ફેશન ફો્ટોશૂ્ટ, ફેશન જના્સવિ્ઝમ, ફેશન 
મચ્સનડાઇવ્ઝંગ, જનરિ મચ્સનડાઇવ્ઝંગ, ફેશન સેલસ, ફેશન પ્રોમોશન, 
ફેશન પ્રોડકશન, ફડ્ઝાઇન કો-ઓફડ્ડનેશન અને ફડ્ઝાઇન મેનેજમેન્ટ જેવાં 
ક્ષેત્રો પણ વવદ્ાથીથીઓએ એકસપિોર કરવાં જોઇએ. જેથી કરીને માકકે્ટમાં 
ખો્ટી સપધા્સ ઊભી થવાને બદિે નવી તકોનો ઉપ્યોગ કરી શકા્ય. આ 
મા્ટે વવદ્ાથીથીઓએ પોતાની સસકિ અને સટ્ેનથ પ્રમાણે પ્રોફેશન પસંદ કરવું 
જોઇએ. એસ્ટાસબિશ ફેશન ફડ્ઝાઇનસ્સને આ બધી જ વ્યસકતઓની જરૂર 
હો્ય ્ે, પરુંતુ તે મા્ટેનાં માકકે્ટમાં માણસો જ ઉપિબધ નથી. ત્યારે આ 
બધાં જ ક્ષેત્રોને એકસપિોર કરો.  } ભરાલવન લરિવેદી, જાણીતાં ફેશન ફડ્ઝાઇનર

નવરા ંક્રેિોને એ્કસપિોિ કિો

‘રડ્ઝરાઇનસસે વહેંચરાઇ જવરાની જરૂિ છે’
્ડીએસકે ઇનટરનેશનલ કેમપસ અને સકાય્લયૂ ઇબનસટટ્ુટ ઓફ ડ્ડઝાઇન દ્ારા દક્એડટવ િાઇન્ડસને પ્ેડરત કરવા તેિજ 
‘ડ્ડઝાઇન’ દવશેની કરોન્કલેવનું આયરોજન રદવવારે એએિએ ખાતે કરવાિાં આવયું હતું.

લસ્ી રિપો્્ટિ   @ahm_cb

આઈડીપી એજ્યુકેશન ઈસનડ્યા, 
સ્ટુડન્ટસ પિેસમેન્ટ દ્ારા 2 
ફેબ્ુઆરીના હો્ટેિ કો્ટ્ડ્યાડ્ડ 
બા્ય મેફર્યો્ટ ખાતે આેસટ્ેવિ્યન 
એજ્યુકેશન ફેરનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું ્ે. આ ફેરમાં ઓસટ્ેવિ્યાની 
જાણીતી ્યુવનવવસ્સ્ટીઓ અને 
એજ્યુકેશન સંસથાઓ એક જ સથળે 
એકવત્રત થશે. અહીું ઓસટ્ેવિ્યામાં 
હા્યર એજ્યુકેશન મા્ટે જવા ઇચ્તા 
વવદ્ાથીથીઓને ્યોગ્ય માગ્સદશ્સન 
આપવામાં આવશે. 

ઉલિેખની્ય ્ે કે, ઓસટ્ેવિ્યન 
એજ્યુકેશન હીંમેશા ભારતી્ય 
વવદ્ાથીથીઓ મા્ટે આકષ્સણનું કેનદ્ર 
રહ્ું ્ે. ઓસટ્ેવિ્યાના મેિબોન્સ, 
વસડની, કેનબરામાં ભારતી્ય અને 
ખાસ કરીને ગુજરાતી સ્ટુડન્ટસનનું 
પ્રમાણ ઘણું ્ે. 

2 ફેબ્ુ.એ યોજાશે 
ઓસટ્ેલિયન 
એજયુકેશન ફેિ

  આઇઆઇ્ીનરા કલચિિ ફેસ્મરાં અનેક સપરરાધાઓ યોજાઈ

સમીિ િરાજપૂત   @ahm_cb

‘મારી સજ્સન તરીકેની કારકીદીથીમાં 
અનેક િોકોની સજ્સરી કરી ્ે પણ, 
વષ્સ 2015માં વિવરની અસાધ્ય 
બીમારીથી પીડાતા અને જીવન-
મરણ વચ્ે ્ઝોિાં ખાતા એક દદીથીનું 
31 કિાક સુધી ચાિેિી વિવરની 
સજ્સરી મારા જીવનની અવવસમરણી્ય 
પળ ્ે’ આ શબદો ્ે વિવર 
સજ્સરીમાં પ્રેવસડેન્ટ એવોડ્ડ વવજેતા 
અને િખનઉની  સંજ્ય ગાંધી પોસ્ટ 
ગ્ેજ્યુએ્ટ ઇનસ્ટી્ટ્યુ્ટ ઓફ મેફડકિ 
સા્યનસીસનાં ડીન પદ્મશ્ી ડો. રાજન 
સકસેનાનાં.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું 
કે, ‘દદીથી જનમજાત ‘પો્ટ્ડિ 
હા્યપર ્ટેનશન’ નામની બીમારીથી 
પીડાતો હતો.  જનમજાત ખામીને 
િીધે તેનાં િોહીમાં પ્રો્ટીન-એસની 
ઉણપ હતી, જેથી અગાઉ તેણે બે 
વાર િોહીની નળીઓ બદિાવા 
્તાં નળીઓ વારુંવાર બંધ થઇ 
જતી હોવાથી વિવર ટ્ાનસપિાન્ટ જ 
એક માત્ર ઉપા્ય હતો.  જો કે,  તેની 
પતનીનું વિવર મેચ થ્યું હતું.

પરુંતુ, આ સજ્સરી કરતાં 

પહેિાં તેને ફરીથી આ તકિીફ પેદા 
ન થા્ય તે મા્ટે પુરતી તૈ્યારીની સાથે 
ઉંડાણપૂવ્સકનું ફરસચ્સ પણ આવશ્યક 
હતું. કારણ કે, દદીથીને બીમારીને 
કારણે ટ્ાનસપિાન્ટ પહેિાં ખરાબ 
શં્ટ દૂર કરવા મુશકેિ હતા. જેથી  
દદીથીની જે નસો બદિવાની હતી તે 
નસો વદલહીની એક હોસસપ્ટિનાં 
કેડેવરમાંથી પ્રાપત કરી હતી. મારી 
સાથે નવ િોકોની ્ટીમ દ્ારા હાથ 
ધરા્યેિી આ સજ્સરીમાં સતત 31 
કિાક સુધી ્ઝ્ઝૂમ્યા બાદ દદીથીએ 
જ્યારે આંખો ખોિી ત્યારે અમારી 
ખુશીનો કોઇ પાર ન રહ્ો. 

મારી સજ્સન તરીકેની કારકીદીથીમાં 
23 વષ્સની બાળકીનાં વિવરની 

સજ્સરીથી િઇને 104 વષ્સનાં વ્યોવૃધધ 
દદીથીના પેસનરિ્યાસની સજ્સરી કરી ્ે. 
પરુંતુ, મારા મા્ટે દદીથીથી મો્ટો કોઇ 
સંબંધ નથી. જેથી મેં મારા હાથે મારા 
માતા-વપતા, પુત્રી અને બહેનનું 
ઓપરેશન ક્યુું ્ે. સજ્સરી પહેિાં 
ઓપરેશન વથ્યે્ટરમાં જતાં પહેિાં 
દદીથીનો ચહેરો કે સંબંધ નવહ પણ 
માત્ર તેનો રોગ જ દેખા્ય ્ે કારણ 
કે મારે આ રોગથી દદીથીને મુકત કરીને 
સવસથ જીવન આપવું એ જ મારું 

ધ્યે્ય હો્ય ્ે. એ્ટિું જ નવહ, 6 
વષ્સ પહેિાં મારું વિવર ટ્ાનસપિાન્ટ 
કરા્યું  ્ે, ત્યારે ત્તતકાિીન 
ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી નરેનદ્ર મોદી 
અને હેલથ વમવનસ્ટર અવમત શાહે 
મને ઘણી મદદ કરી હતી, તેમજ 
ગુજરાતી વબ્ઝનેસમેન દ્ારા બે 
વિવરની વ્યવસથા કરાઇ હતી પરુંતુ, 
તે કામ િાગી શક્યા ન હતા ત્યારે 
મને ગુજરાતીઓની દાનની મહત્તા 
સમજાઇ હતી.’

ઓપિેશન વખતે દદીદીનો ચહેિો કે સંબંર નહીં 
મરારિ િોગ દેખરાય છે : ડૉ. િરાજન સ્કસેનરા
ગુજરાત કનવેનશન હરોલ ખાતે દલવર સજધારી પર યરોજાયેલા ઇનટરનેશનલ સેદિનારિાં  દલવર સજધારીિાં પ્ેદસ્ડેનટ એવરો્ડ્ડ 
દવજેતા અને લખનઉની  સંજય ગાંધી પરોસટ ગ્ેજયુએટ ઇનસટીટયુટ ઓફ િેડ્ડકલ સાયનસીસનાં ્ડીન પદ્મશ્ી ્ડરો. રાજન 
સ્કસેનાએ પરોતાના કડરયરના કેટલાંક યાિગાર પ્સંગરો પર વાત કરવાની સાથે ઘણા દવષયરો પર ઉપયરોગી વાત કરી હતી. 

ગુજરાતમાં િોકો દાન કરવા મા્ટે વવચારતાં નથી, જેથી હું માનું ્ું 
કે આગામી સમ્યમાં િાઇવ ઓગ્સન ડોનરની જરૂર નહી પડે અને 
અંગદાનમાં ગુજરાત દેશમાં મોખરે હશે. કારણ કે, ્ેલિાં કે્ટિાંક વષષોમાં 
ગુજરાતમાં અત્યાધુવનક હોસસપ્ટિો અને મેફડકિ ્ટેકનોિોજીનો વ્યાપ 
વધ્યો ્ે. એ્ટિું જ નવહ, અંગદાનથી પોતાના વ્યફકતને જીવંત રાખવાની 
ભાવના પણ ગુજરાતીઓમાં અદમ્ય ્ે.

િોગમુક્કત મરા્ે સંયમ અતયંત જરૂિી
મારા િોકોને એક સંદેશ ્ે કે, રોગ મુસકત મા્ટે હીંમેશા આચાર, વવચાર, 
આહાર અને વ્યવહાર પર સં્યમ રાખવો અત્યંત જરૂરી ્ે. હું ચાર વષ્સની 
વ્યથી સ્ટેજ પર ગાતો હોવાથી સંગીત મારી નસે નસમાં દોડે ્ે, જેથી 
આજે પણ સજ્સરી દરવમ્યાન પણ ઓપરેશન વથ્યે્ટરમાં હીંમેશા કિાવસકિ 
અને સુફી સંગીત ગુંજતું રહે ્ે. તેમજ વદવસની શરૂઆત હીંમેશા 
મેફડ્ટેશનથી થા્ય ્ે.

ગજુિરાતનરા ંિોકો દિકે પ્રકરાિનરંા દરાનમરા ંનબંિ વન


