AHMEDABAD. SATURDAY 08/11/2014
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેનજ
ે મેન્ટ, અમદાવાદનાં પીજીપીએક્સ- પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામનાં - પાંચમી એન્યુઅલ
નોલેજ સમિટ - ‘કનેકશન’ના બીજા દિવસે પેનલ ડિસકશનમાં ડિજિટલ ઈિન્ડયા વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી.

ટેબલેટ કરતાં ફેબલેટ વધુ સક્સેસ રહ્યું છે
પેનલ ડિસ્કશન

Connection

િસટી રીપોર્ટર : અમદાવાદ
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
મેનજ
ે મેન્ટ,
અમદાવાદનાં
પીજીપીએક્સ- પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ
પ્રોગ્રામનાં- પાંચમી એન્યુઅલ
નોલેજ સમિટ- ‘કનેકશન’નાં
બીજા દિવસે ‘બ્લુ પ્રિન્ટ ફોર
એ ડિજિટલ ઇન્ડિયા’ની થીમ
પર પેનલ ડિસ્કશન કરવામાં
આવ્યું હતુ.ં શરૂઆતમાં ઇન્ટેલ
ઇન્ડિયાનાં પ્રેસિડેન્ટ કુમદુ
શ્રીનિવાસને પીજીપીએક્સનાં
વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય
પાર્ટિસિપેન્ટ્સ સાથે ચર્ચા કરી
હતી. જેમાં તેમણે કહ્યું કે,
‘આપણે સમાજના મોટા સમુદાય

સાથે ટેક્નોલોજીની કનેક્ટિવિટી
સાધવા વિશે વિચારવું જોઇએ.
તેમાં બે અત્યંત મજબૂત કારણો
જવાબદાર છે, જેમાં સરકારને
ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો સ્વીકાર
કરવા માટેનાં દબાણમાં વધારો

અને ભારતની વિશાળ વસ્તીનાં
સમુદાયમાં સ્વીકૃતિમાં વધારો
છે. જેમ કે ભારતમાં ટેબલેટ
કરતાં ફેબલેટ વધુ સક્સેસ રહ્યું
છે, કારણ કે તે મલ્ટિર્પપઝ છે.
તેમાં ટેબલેટ ઉપરાંત મોબાઈલ

માઈકામાં ક્રિકેટ ફીવર

ફોનની પણ સુવિધાઓ છે એટલે
તેને વધુને વધુ લોકો અપનાવી
રહ્યા છે. આવી જ રીતે આજે
આપણે ભારતમાં થઈ રહેલા
ટેક્નોલોજીના નવીનીકરણને
જોઇ શકીએ છે.’

પેનલ ડિસ્કશનમાં ડિજિટલ ભારતની
દૃષ્ટિ વિષે ચર્ચા કરાઈ. જેમાં કેપીએમજીનાં
મેનજ
ે મેન્ટ કનસલ્ટીંગ હેડ અમ્બરિશ
દાસગુપ્તા, "� રેકલ ઇન્ડિયાનાં ટેકનોલોજી
બિઝનેસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વેન્કટેશ
ક્રિશન્ન અને આઇયોગીનાં માર્કેટિંગ
પ્રેસિડેન્ટ અને કો-ફાઉન્ડર વિશાલ
ધારે પેનલિસ્ટ તરીકે હાજરી આપી હતી
અમ્બરિશ દાસગુપ્તાએ કહ્યું હતું કે ભારતે
કેટલાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એપ્લિકેશનમાં
સેવાઓની માગ અને સેવાઓ જેવા
પાસાંઓ અને લોકોને ડિજિટલી સશક્ત
બનવવાની પરવાનગી આપવાની જરૂર
છે. વેન્કટેશ ક્રિશન્નને ટેકનોલોજીની
મુશ્કેલીઓ વિશે કહ્યું કે ભારતની બોલાતી
ભાષાઓ અને તેનો વપરાશ ટેકનોલોજી
માટે સ્વીકારવો અઘરો છે.

‘ડિઝાઇન ફોર એ બિલિયન
ઇન્ટરનેશનલ
કોન્ફરન્સ’નું
િસટી રીપોર્ટર : અમદાવાદ
આયોજન 7થી 9 નવેમ્બર
ઇન્ડિયન
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે.
ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર ખાતે જેનાં પ્રથમ દિવસે બ્રોનસ્કવેગ

પાર્વથિ પટેલે વિજેતા ટીમ સાથે
હળવી પળોમાં જોવા મળ્યો. રાઇઝિંગ
સ્ટાર્સે માઇકા પ્રિમિયર લિગની ફાઇનલ
મેચને 12 ઓવર્સમાં 7 વિકેટ્સ ગુમાવીને
96 રન બનાવીને ફાઇનલ મેચ જીતી.
સેકન્ડ રનર અપ ટીમ હિટ એન્ડ રન11 પણ ખુશખુશાલ જણાઇ.

‘ગ્રુપ શોમાં વર્લ્ડક્લાસ લેવલનું આર્ટવર્ક જોવા મળ્યું. આર્ટિસ્ટની સેન્સ ઓફ હ્યુમર ખરેખર ગજબની કહી શકાય
તેવી હતી.’ આ શબ્દો છે જાણીતા આર્ટિસ્ટ અને કલાપ્રેમી સોનલ અંબાણીના. રવિશંકર રાવલ આર્ટ ગેલરે ીમાં
ફોટોગ્રાફી અને એમ્બ્રો પેઈન્ટિંગ્સના ગ્રુપ શોની શરૂઆત થઈ છે. આ ગ્રુપ શોમાં આર્ટિસ ્ટ આનંદ ચૌહાણના ૩૨
એમ્બ્રો પેઈન્ટિંગ્સ રજુ થયા છે જ્યારે અજય સોલંકી અને નીકી આહિરનું ફોટોગ્રાફી વર્ક રજુ થયું છે. ફોટોગ્રાફી
વર્કમાં નેચર, એનિમલ અને લેન્ડસ્કેપ પણ જોવા મળે છે. એક્ઝિબિશન ૯ નવેમ્બર સુધી ૧૧થી ૭ જોઈ શકાશે.ે

સ્ટુડન્ટ્સ ઈનોવેશન : ફ્લડમાં
બચાવી શકે તેવી બેગ વિકસાવી
Uniqueproject

માઇકાની ‘માઇકા પ્રિમિયર લિગ
2014’ની રાઇઝિં ગ સ્ટાર્સ અને
હિટ એન્ડ રન-11 ટીમો વચ્ચે
ફાઇનલ મેચ તાજેતરમાં માઇકા
કેમ્પસ ખાતે યોજાઇ, જેનાં ચીફ
ગેસ્ટ ભારતીય ક્રિકેટર ક્રિકેટર
બેટ્સમેન-વિકેટકિપર પાર્વથિ પટેલે હાજરી આપી હતી. ત્યારે માઇકાનાં
ડાયરેક્ટર ડો.નાગેશ રાવે પણ પાર્થિવ પટેલે સાથે બેસી મેચ માણી.

વર્લ્ડક્લાસ ફોટોગ્રાફી છે : સોનલ અંબાણી

રેપિડ હોમ

સેરબ્ર
ે લ પાલ્સિ

કચ્છનાં રણમાં રહેતાં
મીઠાની મજૂરી કરતાં મજૂરો
‘અગરિયાસ’ પાથરણાં
કે ગોદડાંઓથી ઝૂપડ
ં ીઓ
બનાવીને રહેતાં હોય છે,
જેનાથી પૂરતું રક્ષણ મળતું
નથી. તેમને માટે વિદ્યાર્થીએ
આ ‘રેપિડ હોમ’ બનાવ્યું છે.
આમ અગરિયાસોને સસ્તાં
ઘરની સાથે આરામદાયક,
પોર્ટેબલ અને પોસાય તેવું ઘર
બનાવી આપ્યું.

મગજનાં લકવાનાં પેશન્ટ્સ
માટે આ ચેર ઘણી મદદરૂપ
ચેર છે. ખાસ કરીને પ્રાથમિક
રીતે બાળકોની અસ્વસ્થતા
માટે ઘણી ઉપયોગી છે. દરેક
સાઇઝનાં પેશન્ટ્સને કામ
લાગે તે માટે આ ખુરશીમાં
ઓશીકું છે, જેને જરૂર ન હોય
ત્યારે કાઢી પણ શકાય છે.
આ પ્રોજેક્ટ લોકોને પોસાય
અને એડજસ્બ
ટે લ વ્હીલચેર
તરીકે બનાવાઇ છે.

યુનિવર્સિટી, જર્મનીનાં પ્રો.જોનાસ
વોલ્ફગેન્ગ, ડેસિસ લેબ ઓકલેન્ડનાં
ડાયરેક્ટર અને કોમ્યુનિકેશન
ડિઝાઇન ડિપાર્ટમન્ટ
ે નાં હેડ જોકો
મુરાતોવસ્કીએ મુખ્ય સ્પીકર્સ તરીકે

વાતચીત કરી હતી. આ ડિઝાઇન
ફોર એ બિલિયનની કોન્ફરન્સમાં
વિદ્યાર્થીઓનાં કેટલાંક રસપ્રદ
ડિઝાઇન્સનું પણ પ્રદર્શન કરાયું
હતુ.ં જાણીએ આ ડિઝાઇન્સ વિશે.

પૂરનાં સમયે કામ લાગે તેવી
બેગ બનાવાઇ છે. જેમાં એરપિલો અટેચ છે. જે પાણીમાં
તરતું રહે છે. તેમાં જરૂરી ફૂડ,
મેડિસિન્સ અને વોટરપ્રૂફ
ડ્રેસિંગ્સ પણ છે, જેથી વ્યક્તિ
પૂરનાં સમયે પોતાનો બચાવ
કરી શકે. બેગમાં વોટર પ્રુફ
સ્ટોરજ
ે પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ
રાખવા માટે છે, તેમજ દોરડુ,ં
ટોર્ચ વગેરે પણ રાખવામાં
આવ્યા છે.

આ કન્ન
ટે રને લાંબા સમય
સુધી ફૂડ કે અનાજને સાચવી
રાખવા માટે બનાવાયું છે.
જેમાં ભેજ ભરાય નહીં તે
રીતે અને પાણી ભરાય તો
તે શોષાઇ જાય અને ભેજનાં
દૂષણને ઘટાડી શકાય તે રીતે
ડિઝાઇન કરાયું છે. ભારતીય
સ્ત્રીઓ તેને સહેલાઇથી
વાપરી શકે તે મુજબ આ
કન્ન
ટે રને ડિઝાઇન કરવામાં
આવ્યું છે.

ફ્લડ સર્વાઈવલ બેગ

ફિલ્મ	
કલાકાર
નિર્દેશક
નિર્માતા
સંગીતકાર
प्रकारપ્રકાર

film review

: ‘રંગ રસિયા’
: રણદીપ હુડા અને નંદના સેન
: કેતન મહેતા
: દીપા શાહી
:	સંદશ
ે સેન્ડલીયા
: ડ્રામા

: ‘ધ શૌકીન્સ’
:
અ ક્ષ ય કુ મા ર , લી ઝા

નિર્માતા
સંગીતકાર

:
: યોયો હનિસિંહ, હાર્દ કૌર,

प्रकारપ્રકાર

: કોમેડી

હેડન,અનુપમ ખેર, અનુ કપૂર,પિયુષ મિશ્રા
અભિષેક શર્મા
નિર્દેશક
: અક્ષય કુમાર, મુરાદ ખેતાણી

û divyabhaskar.com
‘રંગ રસિયા’ની વાર્તા સદીઓ પહેલાના આપણા
સમાજને સ્પર્શે છે, જ્યાં એક ચિત્રકાર પોતાની
ભાવનાઓને રંગો અને કલ્પનાઓને આકાર આપી
રહ્યો છે. આ દરમિયાન ચિત્રકારની અમુક તસવીરોને
અશ્લીલ ઠેરવવામાં આવે છે અને તેના પર કેસ ચાલે છે.
વાર્તા : ફિલ્મની વાર્તા ચિત્રકાર રવિ વર્મા(રણદીપ
હુડા)ની આસપાસ ગૂથં વામાં આવી છે, જે હિન્દુ દેવીદેવતાઓની નિર્વસ્ત્ર તસવીરો બનાવી વિવાદોમાં
આવી જાય છે.રવિ વર્માના લગ્ન થાય છે, પણ થોડાં
સમયમાં જ તૂટી જાય છે. આ દરમિયાન રવિની
મુલાકાત સુગધં ા(નંદના સેન) સાથે થાય છે. રવિ
સુગધં ાની ખૂબસૂરતીમાં પડીને તેને પ્રેમ કરવા લાગે
છે. રવિ, સુગધં ાને પોતાના ચિત્રોમાં સ્થાન આપે
છે, જેનાથી ધાર્મિક ગુરૂ અને અમુક સંગઠન તેના પર
સવાલ ઉઠાવવા લાગે છે. આ રીતે તસવીર બનાવવા
પર સમાજનો એક વર્ગ તેની નિંદા કરીને તેને સજાપાત્ર
માને છે. રવિ પર સવાલ ઉઠે છે કે,આ પ્રકારની તસવીર
બનાવવાની મંજરુ ી કોણે આપી...કોર્ટમાં કેસ દાખલ
થાય છે. રવિ પર હુમલો પણ થાય છે. રવિના ચિત્રો
અને તેની જિંદગીની સફરને સ્પર્શતી ફિલ્મ અંત સુધી
પહોંચે છે.
નિર્દેશન : કેતન મહેતા ‘રંગ રસિયા’ પહેલા ‘મંગલ

ફિલ્મ	
કલાકાર

વિક્રમ નેગી

પાંડેઃ ધ રાઈઝીંગ’ જેવી પીરિયડ ફિલ્મ બનાવી ચૂક્યા
છે. કેતનની ફિલ્મ્સ મુખ્યપ્રવાહથી અલગ હોય છે
અને ‘રંગ રસિયા’ પણ આવી જ એક ફિલ્મ છે. જોકે
ફિલ્મ 100 વર્ષ જુની વાર્તા કહેતી હોવાથી ફિલ્મમાં
પૃષ્ઠભૂમિનું બેહદ મહત્વ છે. કેતને તે સમયને એક એક
ફ્મ
રે દ્વારા આગળ વધાર્યો છે.ફિલ્મમાં બોલ્ડનેસ છે, પણ
તે ભદ્દી ન લાગીને વાર્તાનો ભાગ હોવાનો અહેસાસ
થાય છે.
અભિનય : રણદીપ હુડાએ ક માલનો અભિનય કર્યો
છે. ફિલ્મ લાંબા સમય પહેલા શૂટ કરવામાં આવી
હોવા છતાં રણદીપનું કામ કાબિલેદાદ છે. નંદના સેને
પણ પોતાની ભૂમિકા જીવી જાણી છે. ફિલ્મના અન્ય
કલાકારો જેવા કે પરેશ રાવલ, ગૌરવ દ્વિવેદી અને
વિપિન શર્મા પણ પ્રશંસાને પાત્ર છે.
સંગીત : ‘રંગ રસિયા’ કમર્શીયલ ફિલ્મથી અલગ છે.
ફિલ્મનું સંગીત વિષય સાથે બંધ બેસતુ છે અને વાર્તા
આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે.
શા માટે જોવી : કેતન મહેતાની ‘રંગ રસિયા’ બેશક
ખાસ દર્શકોને પસંદ આવશે, પણ કમર્શીયલ ફિલ્મ્સથી
કંટાળી ગયેલા દર્શકો પણ આ ફિલ્મ પર દાવ રમી શકે
છે. ફિલ્મની વાર્તા અને અભિનય બન્ને નવો અનુભવ
કરાવશે.
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ધ શૌકીન્સ’ વર્ષ 1982માં રીલિઝ થયેલી ‘શૌકીન’ની
રિમેક છે. ત્રણ ડોસાઓની કમાલની વાત છે.
ફિલ્મની વાર્તા : લાલી(અનુપમ ખેર), કેડી(અનુ કપૂર)
અને પિંકી(પિયુષ મિશ્રા) ત્રણેય ડોશાઓ એકબીજાના
મિત્રો છે. ઉંમરમાં તો ત્રણેય ડોશલા છે, પણ દિલથી
યુવા. બજારથી લઈ બગીચા સુધી તેઓ ઉંમરમાં
ઘણી નાની યુવતીઓને જોયા કરે છે.જોકે, જ્યારે આ
ત્રણેયની હરકતોથી યુવતીઓ વાકેફ થાય છે ત્યારે
તેઓ દિલ્હી છોડીને મોરેશિયસ જવાનો નિર્ણય કરે
છે.મોરેશિયસમાં ત્રણેય અહાના(લીઝા હેડન)ના ઘરે
ભાડેથી રહે છે. અહાના એકદમ ખુલા વિચારોની યુવતી
છે. તેનું માત્ર એક જ સપનું હોય છે, સુપરસ્ટાર અક્ષય
કુમારને મળવાનુ.ં અહાના લાલી, કેડી અને પિંકીને
જણાવે છે કે કોઈ તેને અક્ષય કુમારને મેળવી આપેે તો તે
કંઈપણ કરી શકે છે. બસ અહીંથી જ ફિલ્મમાં કોમેડીનો
વઘાર વધી જાય છે.
અભિનય : અક્ષય કુમાર અને લીઝા હેડન સાથે ફિલ્મ
જગતના ત્રણ જબરદસ્ત અભિનેતાઓ પણ જોવા મળે
છે. જ્યાં સુધી અક્ષયની વાત છે ત્યાં સુધી તે ફરીવાર
દર્શકોની અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતર્યો છે, પરંતુ લીઝાનો

ચિત્રકથા ફેસ્ટમાં ‘લોટુન્સ’
મેજર પ્રેઝન્ટેશન રહેશે

મિડ ડે મિલ કન્ટેનર

બોલ્ડનેસ ખરી પણ વાર્તાના રોમેન્ટિક બુઢાઓની કોમેડી
ભાગનો અહેસાસ કરાવે તેવી ફિલ્મને મજેદાર બનાવે છે
film review

શહેરના યંગ આંત્ર્યોપ્રિન્યોર્સે કાયદાને
કાર્ન
ટૂ ના માધ્યમથી લોન્ચ કરવા
‘લોટૂન્સ’ બુક લોન્ચ કરી.

અભિનય કામ ચલાઉ છે. લીઝાનું પાત્ર તેના પર શૂટ
કરી રહ્યું છે અને આ કારણે તેને વધુ અભિનય કરવાની
જરૂર ઉભી થઈ નથી.જ્યારે બીજી તરફ, અનુપમ ખેર,
અનુ કપૂર, પિયુષ મિશ્રાએ ફરી બતાવી દીધુ છે કે,તે
ઉંમરમાં જ નહીં અભિનય મામલે પણ સિનિયર છે.
નિર્દેશન : નિર્દેશક અભિષેક શર્માએ ‘શૌકીન’(1981)
આધારિત ‘ધ શૌકીન્સ’ બનાવી છે.ફિલ્મમાં આમ તો
કોઈ વાર્તા નથી , પણ પડદા પર ત્રણેયે રોમેન્ટિક વૃદ્ધોને
ખૂબસૂરતીથી રજૂ કર્યા છે.જોકે ફિલ્મની ગતિ અમુક
પ્રસંગોએ ધીમી પડી જાય છે, પરંતુ ફિલ્મના કોમેડી
સીન્સ તેની ભરપાઈ કરવામાં સફળ રહે છે. અભિષેકે
ફિલ્મમાં અનેક સારા લોકેશન્સ પણ બતાવ્યા છે.
સંગીત : હાલ બોલિવૂડ ફિલ્મ્સમાં યો યો હનિસિંહનું
સંગીત છવાયેલુ છે. આ ફિલ્મની થીમ મુજબ હનિ
સાથે હાર્દ કૌર અને વિક્રમ નેગી અને આર્કો મુખર્જીએ
શાનદાર સંગીત આપ્યું છે.
શા માટે જોવી જોઈએ : અક્ષય બોલિવૂડનો એવો સ્ટાર છે,
જેની ફિલ્મ્સમાં એટલુ મનોરંજન હોય છે કે દર્શકોના
પૈસા વસૂલ થઈ જાય છે. વર્ષ 1982માં રીલિઝ થયેલી
‘શૌકીન’ યુવાઓએ જોઈ નહીં હોય, એવામાં તેઓ ‘ધ
શૌકીન્સ’ જોઈને તેની ખોટ પુરી શકે છે.

કાનન અને કેલી ધ્વરુ ે ‘લોટુન્સ’ લૉની કોમિક બુક લોન્ચ કરી.
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િસટી રીપોર્ટર : અમદાવાદ
પગલુ 10 વર્ષનો થવાનો હોય
છે, તેનો બર્થ ડે છે, તે ખૂબ
ખુશ છે, કારણકે બર્થના દિવસે
તેને પોતાના દાદી તરફથી
મોટી ગિફ્ટ મળવાની હોય છે.
જે ગિફ્ટ માટે તે એક્સાઈટેડ
હોય છે તે ગિફ્ટ નિકળે છે,
‘કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઈન્ડિયા’!
આ જોઈને પગલુ દુખી થઈ
જાય છે. કારણકે લૉ-કાયદાને
સમજવા ઘણાં અઘરા હોય
છે, અને 10 વર્ષનો બાળક શું
કાયદાને સમજે અને કેવી રીતે
સમજે ω જોકે વિદ્યાર્થીઓની
આજ મુઝં વણ દૂર કરવા માટે

શહેરના યંગ આંત્ર્યોપ્રિન્યોર્સ
કાનન ધ્રુવ અને કેલી ધ્રુવે
‘લોટુ ન્સ ’ લૉની કોમીક બુ ક
લોન્ચ કરી. 10 વર્ષના ‘પગલુ’
નામના બાળકના પાત્ર દ્વારા
જીવનની રોજબરોજની ઘટના
દ્વારા બે કાયદાઓ જણાવાયા
છે.
‘લોટુન્સ’નું ઈનોગ્રેશન
નેશનલ
ઈન્સ્ટીટ્યુટ
ઓફ ડિઝાઈનના ડાયરેક્ટર
પ્રદ્યુમ્ન વ્યાસ દ્વારા ઓલિયોન્સ
ફ્રોન્સેસ ખાતે કરાયુ.ં પ્રદ્યુમ્ન
વ્યાસે કહ્યું કે ‘એનઆઈડીમાં
યોજાતા ઈન્ટરનેશનલ ચિત્રકથા
ફેસ્ટિવલમાં લોટુન્સ મેજર
પ્રેઝન્ટેશન રહેશ,ે કારણ કે કાર્ન
ટૂ
દ્વારા કાયદા સમજાવવાની વાત
જ રસપ્રદ છે.’

પગલુ સમાનતા વિશે શીખ્યો લોટુન્સ ટીઝર
પગલુની સ્કૂલમાં બોઝી નામની છોકરી
ઈલેકશનમાં ઉભી રહે છે. પગલુ તેને કહે
છે કે, છોકરીઓ ઈલેકશનમાં ભાગ ના લઈ
શકે. ત્યારે ‘જજ ઘોસ્ટ’નું કેરકે ્ટર તેને
આર્ટિકલ 14 ‘રાઈટ ટુ ઈક્વાલીટી’ વિશે
સમજાવે છે. આ લૉ દ્વારા પગલુ સમજે
છેકે , જાતિના નામ પર કોઈને નીચા ના
પાડી શકાય અને સમાજમાં સમાનતાનો
હક દરેકને છે. આવી રીતે પગલુ શીખે છે
‘રાઈટ ટુ ઈક્વાલીટી’- સમાનતાનો હક.

મહાત્મા ગાંધી
ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલમાં
9માં ધોરણનો ભણતો
અને સાથ સ્કુલમાં
બી.ટેકનો પ્રોગ્રામ
શીખતો વિદ્યાર્થી યશ
ચાવલાએ લોટુન્સનું
ટીઝર તૈયાર કર્યું છે.

