
હું ફિલ્મને સંપૂર્ણ આર્ટ િો્મ્ણ નથી 
્માનતો. જે બનાવવું ખૂબ જ ્મોંઘું 

પડતું હોય છે. જે્માં કો્મર્્ણયયલ પાર્ટ 
આવી જ જતો હોય છે.  

} ર્મહીર ભૂતા sunday, 07.02.2016
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IIT્માં સકકૂલનાં સાયનસ રીચસસે 
વેસર્માંથી ર્મકડાં બનાવયા
આઇઆઇટી-જીએનમાં 5-6 ફેબ્રુઆરી દરમમયાન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર 

જીલ્ાઓની શાળામાંથી ધો.6થી8માં મવજ્ાનનો અભયાસ આપતાં મશક્ષકોને 
સાયનસ અને મેથસનાં કોનસેપ્ટસ શીખવવા માટે વક્કશોપનરું આયોજન કરવામાં આવયરું હતરું.

ભટ્ટે કન્ડક્ટ કર્યો. આ વિશે િાત 
કરતાં આઇઆઇ્ટી-કાનપુરનાં 
ભૂતપૂિ્વ વિદ્ારીથી મવનષ જૈને જણાવર્ું 
કે, આ િક્કશોપ કરિા પાછળનો 
હટેતુ વશક્ષકોને રુટ્ટનમાંરી બહાર 
નીકળીને સાર્નસનાં કોનસેપ્ટસને 
પ્ેકક્ટકલી સમઝાિિા મા્ટટેનો છટે. 
જેમાં મો્ટાભાગનાં વશક્ષકોએ ઇલેકટ્ો, 
નર્ૂ્ટનનો લો, મુિમેન્ટસ, વરિકશનસ, 

મેગનેટ્ટક નેવિગેશન િગેરે કોનસેપ્ટસને 
સમજીને તેનાં રમક્ડાં ટ્ડઝાઇન કર્ાાં 
છટે. વશક્ષકોની જોબ ચોક અને ્ડસ્ટરની 
રઇ ગઇ છટે. તેમજ તેમની પાસે સમર્ 
પણ હોતો નરી કે તેઓ આ પ્કારનાં 
પ્ેકક્ટકલ િક્કશોપ વિદ્ારીથીઓને લઇને 
કરે. તર્ારે આ િક્કશોપમાં રમક્ડાં 
બનાિતાં શીખીને તેઓ વિદ્ારીથીઓની 
સારે આ િક્કશોપસ કરી શકશે. 

તાલી્મ સાથે 
િનનુ ંતતવ 
પર જરૂરી
રવજ્ાન કે ગરરતને 
ભરવા ્મારે તે્માં ્મઝાનું 
તતવ ઉ્મેરવું જરૂરી છે. 
આ બધાં જ ર્મકડાંને 
તૈયાર કરવાનાં બે 
હેતુ છે કે તેનાંથી 
અસરકારક ર્ક્ષર 
્મળે અને તે સાથે ્મઝા 
પર ઉ્મેરાય.
}ડો. શ્ીરા્મ કાનવાહ, 
આઇઆઇરી િેકલરી અને 
વક્ક્ોપનાં આયોજક

} આઈઆઈરી ખાતે યોજાયેલાં વક્ક્ોપ્માં 107  ર્ક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો.

આજે સદા સવ્ણદા 
કરવતા પવ્ણ યોજા્ે
રસરી ફરપોર્ટર   @ahm_cb

 ગુજરાતી કવિતાના ત્રણ પ્ડાિ 
એ્ટલે સદા, સિ્વદા કવિતા. 
કવિતાનું આ પિ્વ આજે 
સાંજે 6.30 કલાકે આતમા 
ઓટ્ડ્ટોરીર્મમાં ર્ોજાશે. જેમાં 
કવિતાનો પ્રમ અને પટરપકિ 
પ્ડાિ જેમાં કવિતા પ્ેમીઓને 
ચંદ્રકાનત ્ટોપીિાળાની 
કવિતાનું સજ્વન સાંભળિા 
મળશે. જર્ારે તે પછી બીજી 
પેઢીએ  મનોહર વત્રિેદી અને 
ર્ુિાન સનેહી પરમાર કવિતા 
પાઠ કરશે. સદા સિ્વદા કવિતા 
ત્રણ પેઢીના કવિઓને એક 
પલે્ટફોમ્વ હટેઠળ લાિે છટે જેરી 
ત્રણેર્ તબક્કના સજ્વકો પાસેરી 
કવિતા પ્ેમીઓને સજ્વનનો 
આસિાદ માણિા મળટે છટે.

રસરી ફરપોર્ટર   @ahm_cb

ગાંધીનગરની ઇકન્ડર્ન 
ઇકનસ્ટટ્ુ્ટ ઓફ ્ટટેકનોલોજીમાં 
સકકૂલનાં સાર્નસ ્ટીચસ્વ મા્ટટે 
િક્કશોપનું આર્ોજન 5-6 ફેબ્ુઆરી 
દરવમર્ાન કરિામાં આવર્ું. જેમાં 
સાર્નસનાં વિષર્ને ધર્નામાં રાખીને 
નકામી િસતુઓમાંરી ્ટીચસસે સાર્નસ 
બેઝ્ડ રમક્ડાં તૈર્ાર કર્ાાં. અમદાિાદ 
અને ગાંધીનગર અને અમદાિાદ 
જીલલાની સકકૂલસનાં 107 વશક્ષકોએ 
આ િક્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો. 
્ટીચસસે નકામી િસતુઓમાંરી 
રમક્ડા બનાિીને સાર્કન્ટટફક અને 
મેરમેટ્ટકલ કોનસેપ્ટસ શીખર્ાં. 

 સિ્વ વશક્ષા અવભર્ાન દ્ારા 
સપોનસર કરાર્ેલાં આ િક્કશોપને 
આઇઆઇ્ટી કાનપુરનાં ભૂતપૂિ્વ 
સ્ટટુ્ડન્ટ મવનષ જૈન અને આઇઆઇ્ટી 
વદલહીનાં ભૂતપૂિ્વ સ્ટટુ્ડન્ટ વિશાલ 


