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તબ્બુએ મંગળવારે પોતાના
અંગત મિત્રો સાથે બર્થ ડે
મનાવ્યો

AHMEDABAD. FRIDAY 07/11/2014
today's event

મુરલી વિજય અને અશ્વિને માણી ગુજરાતી ભોજનની લિજજ્ત

કડક બાદશાહી
સ્થળ: નટરાણી,
ઉસ્માનપુરા
સમય: 8:30 કલાકે

પેઈિન્ટંગ
એક્ઝિબિશન

સ્થળ: મંત્રા આર્ટ ગેલરે ી
પાલડી
સમય: બપોરે 2થી 7

: બીજી વન-ડે માટે શહેરમાં આવેલા શ્રીલક
ં ાની ટીમના ખેલાડીઓ સૂરજ રણદીવ અને નિરોસન ડિકોલા બુધવારે રિક્ષામાં બેસીને
શોપિંગ કરવા ગયા હતા તો બીજી બાજુ ભારતીય ટીમના બે ખેલાડીઓ મુરલી વિજય અને આર. અશ્વિને શહેરની વિશાલા ખાતે
પરંપરાગત ગુજરાતી ભોજનની લિજ્જત માણી હતી.

હવે IIT અને IIMમાં
ઘરે
બેઠા કોર્સ કરી શકાશે
દેશની ટોપ મોસ્ટ ઇન્સ્ટિટયુટ આઇઆઇટી,

આઈઆઈએમ-અમદાવાદ ખાતે આઈઆઈએમ-લખનઉના પાસઆઉટ અને વ્હીસલ બ્લોઅર મંજન
ુ ાથ પર એક
ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ,ં જેમાં તેના ભાઈ અને શહેરના જોઈન્ટ પોલિસ કમિશ્નરે પણ ભાગ લીધો હતો

દેશભક્તિ એટલે માત્ર સરહદ પર જ નહીં...

આઇઆઇએમ જેવી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ
કરવાનું સ્વપ્ન હવે સાકાર થઇ શકે છે.
TRIBUTE
જણાવ્યું છે કે, આઇઆઇટી,
િસટી િરપોર્ટર : અમદાવાદ

દેશની ટોપ મોસ્ટ ઇન્સ્ટિટયૂટ
આઇઆઇટી,
આઇઆઇએમ
જેવી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ
કરવાનું સ્વપ્ન હવે સાકાર
થઇ શકે છે. હ્યુમન રિસોર્સ
ડેવલોપમેન્ટ મિનિસ્ટ્રીએ સ્ટડી
વેબ્સ ઓફ એક્ટિવ- લર્નીગ
ફોર યંગ એક્સપાયરિંગ માઇન્ડ
(સ્વયં) નામનો પ્રોજેકટ શરૂ કર્યો
છે. આના દ્વારા આઇઆઇટી
અને આઇઆઇએમ તેમજ
સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓનલાઇન
કોર્સ ઓફર કરશે. પહેલા
તબક્કામાં ચાર આઇઆઇટી, બે
આઇઆઇએમ અને ત્રણ સેન્ટ્રલ
યુનિવર્સિટી ભાગ લેશ.ે જે આ
વર્ષથી ઓનલાઇન કોર્સ શરૂ કરી
દેશ.ે અત્યારે પાંચ વિષય પર
ઓનલાઇન કોર્સ ઓફર કરશે.
એચઆરડી મિનિસ્ટ્રીએ

આઇઆઇએમ
જેવા
ઇન્સ્ટિટયુટસમાં લિમિટેડ સીટ
હોય છે. દર વર્ષે હજારો લાખો
સ્ટુડન્ટસ તેમાં એડમિશન એપ્લાય
કરે છે. પરંતુ એડમિશન અમુક
લોકોને જ મળે છે. આવા સમયે
અમે સ્વયં નામનો પ્રોગ્રામ શરૂ
કર્યો છે. જેના દ્વારા દરેક સ્ટુડન્ટને
આ ટોપ ઇન્સ્ટિટયુટમાં અભ્યાસ
કરવાનો મોકો મળશે. પછી તે
દેશના કોઇ પણ ખૂણામાં હોય.
બીજી ખાસ વાત એ છે કે આ તમામ
ઓનલાઇન કોર્સ ફ્રીમાં શીખી
શકાશે. આ તમામ કોર્સ ભારતીય
લોકો માટે છે. ઓન લાઇન
કોર્સ કોઇ વિદેશી લોકોને ઓફર
કરવામાં નહી આવે. જો કોઇ
શિખનારને આ કોર્સનું વેરિફાઇડ
સર્ટિફિકેટ જોતુ હશે તો તેના માટે
અમુક રકમ ચૂકવવી પડશે.

I I T- G N માં ભારતીય

ઉપખંડોમાં ભાગલા પર ચર્ચા

હૈદરાબાદ યુનિ.ના પ્રો.સંજય પાલશીકર ખાસ
વકતવ્ય આપવા માટે આવશે.

SEMINAR

િસટી િરપોર્ટર : અમદાવાદ
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગરનાં
સોસાયટી અને કલ્ચર વિષયનાં
એમઅેનાં ફેકલ્ટી અને સ્ટુડન્ટ્સ
દ્વારા ‘ભારતીય ઉપખંડોમાં
ભાગલા’ વિષય પર એક દિવસનો
વર્કશોપ ગુરવુ ારે યોજાશે.
આ વર્કશોપમાં ભાગલાઓને
લગતાં જુદા-જુદા વિષયો જેવાં કે
રાષ્ટ્રીયતા, નાગરિકતા, ભાગલાનાં

સાક્ષીઓ, વર્ગિક રાજનિતી,
સ્થળાંતર, લિંગ ભેદ અને અન્ય
વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો
છે. જેમાં હૈદરાબાદ યુનિવર્સિટીનાં
પોલિટિકલ સાયન્સ ડિપાર્ટમન્ટ
ે નાં
પ્રો.સંજય પાલશિકર દ્વારા કિનોટ
એડ્સ
રે આપવામાં આવશે.
ત્યારબાદ સાં જે પાં ચ થી 6
કલાકે પ્રો.સંજય પાલશિકરની નવી
બૂક ‘એવિલ એન્ડ ધ ફિલોસોફિ
ઓ રેટ્રિબ્યુશન: મોર્ડન કોમેનટ્રિઝ
ઓન ધ ભગવત-ગીતા’ વિષે ચર્ચા
કરવામાં આવશે.

િસટી િરપોર્ટર : અમદાવાદ
એન્ડપિક્ચર્સ ચેનલ પર ‘મંજન
ુ ાથ’ ફિલ્મનું વર્લ્ડ
ટેલિવિઝન પ્રિમિયર 19મી નવેમ્બરે રાત્રે આઠ કલાકે
પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મનાં પ્રોમોશન
માટે ફિલ્મનાં લિડ કેરક્ટ
ે ર સાશૂ સત્યિશ સરાયહિ,
ડાયરેક્ટર સંદીપ વર્મા, મંજન
ુ ાથનાં ભાઇ રાઘવેન્દ્ર,
આઇઆઇએમ-એનાં પ્રો. પવન મમિડી અને
શહેરનાં જોઇન્ટ પોલિસ કમિશ્નર મનોજ શશીધરઆઇપીએસએ પેનલ ડિસ્કશન કર્યું હતુ.ં ‘મંજન
ુ ાથ’
શિર્ષક હેઠળ બનાવાયેલી એક વાસ્તવિક ફિલ્મ
બનાવવામાં આવી છે. જેમાં આઇઆઇએમ-લખનૌમાં
સ્નાતક થયેલા શનમુગન મંજન
ુ ાથની વાત કરવામાં
આવી છે. જેઓ ઉત્તરપ્રદેશનાં લખમીપુર ખેરીમાં
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશનમાં માર્કેટિગ
ં મેનજ
ે ર
તરીકે કામ કરતાં હતાં. તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમનાં
વિસ્તારમાં ઇંધણની ચોરી થતી હતી અને તેનાં મૂળમાં
ભ્રષ્ટાચાર હતો. તેમણે આ પ્રવૃતિને બંધ કરાવી અને
ભ્રષ્ટાચારને ખતમ કરવા માફિયા સાથે લડત કરી હતી,
જેમાં માફિયાઓએ તેમની હત્યા કરી અને તેમણે તેમનો
જીવ ગુમાવ્યો.

અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ...

મંજન
ુ ાથે લીધેલાં સ્ટેન્ડ પર ચર્ચામાં હાજર રહેલા તેમના ભાઈ રાઘવેન્દ્રએ કહ્યું હતું કે ‘અમે
ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે, મંજન
ુ ાથ સત્ય માટે લડશે. તેનાં મૃત્યુનાં સમાચાર સાંભળીને
અમે બધાં જ શૂન્યમનસ્ક થઇ ગયાં હતાં. મંજન
ુ ાથ મારો નાનો ભાઇ હતો, અને અમે ત્રણ
ભાઇ-બહેન છે. પરંતુ ત્રણેય એકબીજાથી ઘણાં જુદા છે. મંજન
ુ ાથનાં મગજમાં શું ચાલે છે, તે
અમને ખબર ન હતી. અમે અત્યંત કિંમતી વ્યક્તિ ગુમાવી છે. પરંતુ તેને ટ્રિબ્યુટ આપવા
માટે હું નાના-નાના રોજ-બરોજનાં બધાં જ કામોમાં હંમશ
ે ાં સત્યને સપોર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન
કરું છુ.ં

શહેરના જોઇન્ટ પોલિસ કમિશનર મનોજ શશીધરને
પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે રોજ-બરોજ આ પ્રકારનાં
ક્રિમિનલ કિસ્સાઓ જોતાં હોવ છો, તો મંજન
ુ ાથ જેવા વ્હીસલ
બ્લોઅર યુવાનોએ શું કરવું જોઈએ?
દેશમાં મંજન
ુ ાથ જેવાં ઘણાં નીડર યુવાનો છે, પરંતુ તે બધી
સ્ટોરીઝ મિડીયા બહાર લાવી શકતી નથી અને તે લોકો
સુધી પહોંચ્યા વગરની રહી જાય છે. આપણા દેશમાં આ
પ્રકારની ઘણી કહ્યાં વગરની વાર્તાઓ છે, પરંતુ આપણી
સંસ્કૃતિ પ્રમાણે દેશભક્તિ એટલે સરહદ પર જઇને લડવાની
હોય છે, જે પણ દેશભક્તિનો એક ભાગ છે. છતાંય આપણે
દેશભક્તિમાં જવાબદાર નાગરિકત્વનો સમાવેશ કરવો
જોઇએ. ફાઇન આર્ટ્સ, લિટ્રેચર,ફોક કલ્ચર, ફોક આર્ટ,
મુવિઝ વગેરમે ાં આ પ્રકારની વાર્તાઓને પ્રોત્સાહન આપવું
જોઇએ. આપણા દેશમાં સિસ્ટમને પણ ખરાબ કહેવાય છે.
હવે મારો સવાલ એ છે કે સિસ્ટમ શું છેω આપણે આપણી
સિસ્ટમને ‘માઇ બાપ સરકાર’ તરીકે ઓળખીએ છે.
નેશનલ ઈમેજ બિલ્ડીંગ એ એક રીતે તો પોતાની જાતનું
કેરકે ્ટર બિલ્ડીંગ જ છે. અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ પણ
કાયદાનો સપોર્ટ લઈને ઉઠાવવો જરૂરી છે.

આ વખતે ભદ્ર ફોર્ટમાં હેરિટેજ ફેસ્ટિવલ યુવા કવિ ભાવેશ ભટ્ટની
ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટના ઉપક્રમે હેરિટેજ વીકની ઉજવણીના ભાગરૂપે ‘હેરીટેજ ફેસ્ટીવલ’ યોજાશે
િસટી િરપોર્ટર : અમદાવાદ
હેરિટેજ વીક દરમિયાન શહેરમાં હેરિટેજ ફેસ્ટિવલની
પાંચમી આવૃત્તિની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ
અંતર્ગત શહેરના 3 સ્થળો, ‘અડાલજની વાવ’,
‘સરખેજ રોઝા’ અને ‘ભદ્ર પ્લાઝા’ પર હેરિટેજ
વીકની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ ઉજવણીનું
મુખ્ય આકર્ષણ છે નવું ડિઝાઈન કરાયેલું ભદ્ર પ્લાઝા.
હમણાં સુધી યોજાઈ ગયેલા ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ હેરિટેજ
ફેસ્ટીવલમાં અમદાવાદીઓને ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ
અને સ્થાપત્યથી નજીક લાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે
છે. સ્થાપત્યના શ્રેષ્ઠ નમૂના એવી હેરિટેજ સાઈટની
આસપાસ રોશની અને સંગીતથી જે-તે જગ્યાને
જીવંત કરાય છે. સૂફી અને વોટર ફેસ્ટીવલના કારણે
આ ફેસ્ટિવલની અલગ ઓળખ છે.
: હેરિટેજ ફેસ્ટિવલના આયોજક બિરવા
આ ફેસ્ટીવલ વિશે વાત કરતાં ક્રાફ્ટ ઓફ
કુરશ
ે ી.
આર્ટ્સનાં સ્થાપક બિરવા કુરશ
ે ી જણાવે છેક,ે ‘આ

ફેસ્ટીવલનો મુખ્ય ઉદ્વેશ્ય મોન્યુમેન્ટ્સને હીરો
બનાવવાનો છે. ભદ્રના કિલ્લામાં જે ઈવેન્ટ થઈ રહી
છે તે ઘણી ખાસ છે. શહેરના મધ્યમાં આવી કોઈ
આટલી મોટી ઈવેન્ટ થઈ હોય તેવો મને ખ્યાલ નથી.
ભદ્વના કિલ્લામાં મ્યુઝિકલ ઈવેન્ટ થશે જ પણ આની
સાથે સાથે માતાની પછેડી, ભવઈ, પપેટ શો પણ
યોજશે.અને વધુમાં વધુ 3 હજાર જેટલા લોકો ભદ્વના
કિલ્લામાં આવી શકે તે રીતની જોગવાઈ કરાશે.

ત્રણ દિવસ ઈવેન્ટ

> 19 નવેમ્બર’14 : ધ ભદ્ર ફેસ્ટિવલ - ભદ્ર
ફોર્ટ ત્રણ દરવાજા
> 21 નવેમ્બર’14 : ધ સૂફી ફેસ્ટિવલ સરખેજ રોઝા
> 23 નવેમ્બર’14 : ધ વોટર ફેસ્ટિવલ અડાલજની વાવ

આ વર્ષે એવોર્ડની હેટ્રિક
િસટી િરપોર્ટર : અમદાવાદ

ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા યુવા
કવિ ભાવેશ ભટ્ટને કલકત્તાની
ભારતીય ભાષા પરિષદ દ્વારા
૨૦૧૩-૧૪ માટેનો યુવા પુરસ્કાર
એનાયત થશે. આ પુરસ્કારમાં ૨૧
હજારનો ચેક અને સન્માન પત્ર
૭ ફેબ્આ
રુ રીના રોજ કલકત્તામાં
યોજાનારા સમારોહમાં પશ્ચિમ
બંગાળના રાજ્યપાલ કેસરીનાથ
ત્રિપાઠીના હસ્તે એનાયત થશે.
કલકત્તાની સંસ્થા ભારતીય ભાષા
પરિષદ દર વર્ષે ભારતની ૪
ભાષાના ૪૦ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના
યુવા સર્જકને આ પુરસ્કાર આપે છે.

‘છે તો છે ’ અને ‘ભીતરનો
શંખનાદ’ જેવા ગઝલસંગ્રહ
આપનાર ભાવેશ ભટ્ટે કહ્યું કે,
આ વર્ષે ફેબ્આ
રુ રીમાં મને રાવજી
પટેલ એર્વોડ મળ્યો હતો. જ્યારે
ઓગષ્ટમાં શયદા એર્વોડ. મારા
માટે આનંદની વાત છે કે મને આ
ત્રીજો એર્વોડ મળી રહ્યો છે.

બે કલબમાં એક કલાક આતશબાજી

: દેવ દિવાળીને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરની જાણિતી કર્ણાવતી અને રાજપથ
કલબના સભ્યો માટે આતશબાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.ં
ગુરવુ ારે આ બન્ને કલબના સભ્યો માટે સતત એક કલાક સુધી આકાશમાં
આતશબાજી કરવામાં આવી હતી. આતશબાજીની સાથે જ આકાશ
આતશબાજીના જુદા જુદા રંગોથી રંગાઈ ગયું હતુ.ં આતશબાજી જોવા
આવેલા ક્લબના સભ્યો અને બાળકો આતશબાજીનો આ નજારો જોઈને
ખુશખુશાલ થઈ ગયા હતા અને તેના ફોટા પાડવાનું પણ ચૂક્યા નહોતા.

