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માઈકામા ંક્રિકટે ફીવર

માઇકાની ‘માઇકા પ્રિપ્મયર પ્િગ 
2014’ની રાઇપ્િંગ સ્ાર્સ અને 
પ્િ્ એન્ડ રન-11 ્ીમો વચે્ 
ફાઇનિ મચે તાજતેરમા ં માઇકા 
કમે્પર ખાત ે યોજાઇ, જનેા ં ચીફ 
ગસે્ ભારતીય પ્રિકે્ ર પ્રિકે્ ર 
બટેરમને-પ્વકે્ કક્પર ્પાપ્ ્્સવ ્પ્ેિ ેિાજરી આ્પી િતી. તયાર ેમાઇકાનાં 
્ડાયરકે્ર ્ડો.નાગશે રાવ ે્પણ ્પાપ્ ્્સવ ્પ્િે ેરા્ે બરેી મચે માણી.

્પાપ્્્સવ ્પ્િે ે પ્વજતેા ્ીમ રા્ે 
િળવી ્પળોમા ં જોવા મળયો. રાઇપ્િગં 
સ્ારસે માઇકા પ્રિપ્મયર પ્િગની ફાઇનિ 
મચેન ે12 ઓવર્સમા ં7 પ્વકટેર ગમુાવીને 
96 રન બનાવીન ેફાઇનિ મચે જીતી.
રકેન્ડ રનર અ્પ ્ ીમ પ્િ્ એન્ડ રન-
11 ્પણ ખશુખશુાિ જણાઇ.

ચિત્રકથા ફસે્ટમા ં‘લો્ુટન્સ’ 
મજેર પ્ઝેન્ટટેશન રહટેશે

શિરેના યગં આંત્યોપ્રિનયોરસે કાયદાને 
કા્્્સનના માધયમ્ી િોનચ કરવા 
‘િો્ન્ર’ બકુ િોનચ કરી.

 કાનન અન ેકિેી ધ્વુ ે‘િો્નુર’ િૉની કોપ્મક બકુ િોનચ કરી. 

િસટી રીપોટ્ટર : અમદાવાદ
પગલ ુ 10 વર્ષનો થવાનો હોય 
છ,ે તનેો બથ્ષ ડ ે છ,ે ત ે ખબૂ 
ખશુ છ,ે કારણક ેબથ્ષના િિવસે 
તને ે પોતાના િાિી તરફથી 
મોટી િગફટ મળવાની હોય છ.ે 
જ ે િગફટ માટ ે ત ે એકસાઈટડે 
હોય છ ે ત ે િગફટ િનકળ ે છ,ે 
‘કોન્સ્ટટુ્શન ઓફ ઈન્સડયા’! 
આ જોઈન ે પગલ ુ િુખી થઈ 
જાય છ.ે કારણક ે લૉ-કાયિાને 
સમજવા ઘણા ં અઘરા હોય 
છ,ે અન ે 10 વર્ષનો બાળક શું 
કાયિાન ે સમજ ે અન ે કવેી રીતે 
સમજ ે ω જોક ે િવદ્ાથીથીઓની 
આજ મુઝંવણ િૂર કરવા માટે 

શહરેના યગં આંત્યોિરિ્સયોસ્ષ 
કાનન ધ્વુ અન ે કલેી ધ્વુે 
‘લોટુ્સસ’ લૉની કોમીક બુક 
લો્સ્ચ કરી. 10 વર્ષના ‘પગલ’ુ 
નામના બાળકના પાત્ દ્ારા 
જીવનની રોજબરોજની ઘટના 
દ્ારા બ ે કાયિાઓ જણાવાયા 
છ.ે ‘લોટ્ુસસ’નુ ંઈનોગ્શેન 
નશેનલ ઈ્સ્ટીટ્ટુ 
ઓફ ડડઝાઈનના ડાયરકેટર 
રિદ્મુન વયાસ દ્ારા ઓિલયો્સસ 
ફ્ો્સસસે ખાત ેકરાયુ.ં રિદ્મુન 
વયાસ ે કહંુ ક ે ‘એનઆઈડીમાં 
યોજાતા ઈ્સટરનશેનલ િ્ચત્કથા 
ફને્ટવલમાં લોટ્ુસસ મજેર 
રિઝે્સટશેન રહશે,ે કારણ ક ેકાટ્્ષન 
દ્ારા કાયિા સમજાવવાની વાત 
જ રસરિિ છ.ે’
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પગલ ુસમાનતા ક્વશે શીખ્યો
્પગિુની સકકૂિમા ંબોિી નામની છોકરી 
ઈિકેશનમા ંઉભી રિ ેછ.ે ્પગિ ુતને ેકિે 
છ ેક,ે છોકરીઓ ઈિકેશનમા ંભાગ ના િઈ 
શક.ે તયાર ે‘જજ ઘોસ્’નુ ંકરેકે્ર તનેે 
આક્ટિકિ 14 ‘રાઈ્ ્  ુઈકવાિી્ી’ પ્વશે 
રમજાવ ેછ.ે આ િૉ દ્ારા ્પગિ ુરમજે 
છકે ે, જાપ્તના નામ ્પર કોઈન ે નીચા ના 
્પા્ડી શકાય અન ેરમાજમા ંરમાનતાનો 
િક દરકેન ેછ.ે આવી રીત ે્પગિુ શીખ ેછે 
‘રાઈ્ ્  ુઈકવાિી્ી’- રમાનતાનો િક.

લયોટનુસ ટીઝર
મિાતમા ગાધંી 
ઈન્રનશેનિ સકકુિમાં 
9મા ંધોરણનો ભણતો 
અન ેરા્ સકકુિમાં  
બી.્કેનો રિોગ્ામ 
શીખતો પ્વદ્ા્ીથી યશ 
ચાવિાએ િો્નુરનું 
્ીિર તયૈાર કયુું છ.ે 

િસટી રીપોટ્ટર : અમદાવાદ
ઇન્સડયન ઇન્સ્ટટ્ટુ ઓફ 
ટકેનોલોજી, ગાધંીનગર ખાતે 

‘ ડડઝાઇન ફોર એ િબિલયન 
ઇ્સટરનશેનલ કો્સફર્સસ’નું 
આયોજન 7થી 9 નવમેબર 
િરિમયાન રાખવામાં આવયુ ં છ.ે 
જનેાં રિથમ િિવસ ે બ્ોન્કવગે 

યિુનવિસ્ષટી, જમ્ષનીનાં રિો.જોનાસ 
વોલફગ્ેસગ, ડિેસસ લબે ઓકલ્ેસડનાં 
ડાયરકેટર અન ે કોમયિુનકશેન 
ડડઝાઇન ડડપાટ્ટમ્ેસટના ં હડે જોકો 
મરુાતોવ્કીએ મખુય ્પીકસ્ષ તરીકે 

વાત્ચીત કરી હતી. આ ડડઝાઇન 
ફોર એ િબિલયનની કો્સફર્સસમાં 
િવદ્ાથીથીઓનાં કટેલાકં રસરિિ 
ડડઝાઇ્સસનુ ં પણ રિિશ્ષન કરાયું 
હતુ.ં જાણીએ આ ડડઝાઇ્સસ િવશ.ે

સ્ટુડન્ટ્સ ઈનોવેશન : ફ્લડમાં 
બચાવી શક ેતવેી બગે વવક્સાવી
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રકે્પડ હયોમ ફલડ સવાવાઈવલ બગેસરેબે્રલ પાલ્સ

કચછના ંરણમા ંરિતેાં 
મીઠાની મજરૂી કરતા ંમજરૂો 
‘અગકરયાર’ ્પા્રણાં 
ક ેગોદ્ડાઓં્ી િંૂ્પ્ડીઓ 
બનાવીન ેરિતેા ંિોય છ,ે 
જનેા્ી ્પરૂતુ ંરક્ષણ મળતું 
ન્ી. તમેન ેમા્ે પ્વદ્ા્ીથીએ 
આ ‘રપે્્પ્ડ િોમ’ બનાવયુ ંછ.ે 
આમ અગકરયારોન ેરસતા ં
ઘરની રા્ે આરામદાયક, 
્પો ટ્ેબિ અન ે્પોરાય તવેુ ંઘર 
બનાવી આપયુ.ં

મગજના ંિકવાના ં્પશેનટર 
મા્ે આ ચરે ઘણી મદદરૂ્પ 
ચરે છ.ે ખાર કરીન ેરિા્પ્મક 
રીત ેબાળકોની અસવસ્તા 
મા્ે ઘણી ઉ્પયોગી છ.ે દરકે 
રાઇિના ં્ેપશનટરન ેકામ 
િાગ ેત ેમા્ ેઆ ખરુશીમાં 
ઓશીકકુ ંછ,ે જને ેજરૂર ન િોય 
તયાર ેકાઢી ્પણ શકાય છ.ે 
આ રિોજકે્ િોકોન ે્પોરાય 
અન ેએ્ડજસ્બેિ વિીિચરે 
તરીક ેબનાવાઇ છ.ે

્પરૂના ંરમય ેકામ િાગ ેતવેી 
બગે બનાવાઇ છ.ે જમેા ંએર-
પ્્પિો અ્ેચ છ.ે જ ે્પાણીમાં 
તરતુ ંરિ ેછ.ે તમેા ંજરૂરી ફૂ્ડ, 
મકે્ડપ્રનર અન ેવો્રરિફૂ 
ડ્પે્રગંર ્પણ છ,ે જે્ ી વયકકત 
્પરૂના ંરમય ે ્પોતાનો બચાવ 
કરી શક.ે બગેમા ંવો્ર રિફુ 
સ્ોરજે ્પણ ્ડોકયમુનેટર 
રાખવા મા્ ેછ,ે તમેજ દોર્ડુ,ં 
્ોચ્સ વગરે ે્પણ રાખવામાં 
આવયા છ.ે

આ કન્ેનરન ેિાબંા રમય 
રુધી ફૂ્ડ ક ેઅનાજન ેરાચવી 
રાખવા મા્ે બનાવાયુ ંછ.ે 
જમેા ંભજે ભરાય નિી ંતે 
રીત ેઅન ે્પાણી ભરાય તો 
ત ેશોષાઇ જાય અન ેભજેનાં 
દષૂણન ેઘ્ા્ડી શકાય ત ેરીતે 
ક્ડિાઇન કરાયુ ંછ.ે ભારતીય 
સત્ીઓ તને ેરિિેાઇ્ી 
વા્પરી શક ેત ેમજુબ આ 
કન્નેરન ેક્ડિાઇન કરવામાં 
આવયુ ંછ.ે

ક્મડ ડ ેક્મલ કનટનેર
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‘રંગ રિસયા’ની વાતા્ષ સિીઓ પહેલાના આપણા 
સમાજન ે ્પશશે છ,ે જયાં એક િ્ચત્કાર પોતાની 
ભાવનાઓન ે રગંો અન ે કલપનાઓન ે આકાર આપી 
રહો છ.ે આ િરિમયાન િ્ચત્કારની અમુક તસવીરોને 
અશ્ીલ ઠરેવવામા ંઆવ ેછ ેઅન ેતનેા પર કસે ્ચાલે છે.
વારાતા :  ડફલમની વાતા્ષ િ્ચત્કાર રિવ વમા્ષ(રણિીપ 
હડુા)ની આસપાસ ગૂથંવામાં આવી છે, જે િહ્સિ ુિેવી-
િેવતાઓની િનવ્્ષ ત્ તસવીરો બનાવી િવવાિોમાં 
આવી જાય છ.ેરિવ વમા્ષના લગન થાય છે, પણ થોડાં 
સમયમાં જ તટૂી જાય છ.ે આ િરિમયાન રિવની 
મલુાકાત સગુધંા(નિંના સને)  સાથ ે થાય છે. રિવ 
સગુધંાની ખબૂસરૂતીમાં પડીન ે તને ે રિમે કરવા લાગે 
છ.ે રિવ, સગુધંાન ે પોતાના િ્ચત્ોમા ં ્થાન આપે 
છ,ે જનેાથી ધાિમ્ષક ગરુૂ અન ેઅમકુ સગંઠન તેના પર 
સવાલ ઉઠાવવા લાગ ેછ.ે  આ રીત ેતસવીર બનાવવા 
પર સમાજનો એક વગ્ષ તનેી િનિંા કરીને તેને સજાપાત્ 
માન ેછ.ે રિવ પર સવાલ ઉઠ ેછ ેક,ેઆ રિકારની તસવીર 
બનાવવાની મજંરુી કોણ ેઆપી...કોટ્ટમાં કસે િાખલ 
થાય છ.ે રિવ પર હમુલો પણ થાય છે. રિવના િ્ચત્ો 
અન ેતનેી િજિંગીની સફરન ે્પશ્ષતી ડફલમ અંત સધુી 
પહોં્ેચ છ.ે
 ચનર્દેશન :  કેતન મહેતા ‘રંગ રિસયા’ પહેલા ‘મંગલ 

પાંડેઃ ધ રાઈઝીંગ’ જવેી પીડરયડ ડફલમ બનાવી ્ચકૂયા 
છે. કતેનની ડફલમસ મખુયરિવાહથી અલગ હોય છે 
અન ે‘રગં રિસયા’ પણ આવી જ એક ડફલમ છ.ે જોકે 
ડફલમ 100 વર્ષ જુની વાતા્ષ કહતેી હોવાથી ડફલમમાં 
પૃષઠભૂિમનુ ંબેહિ મહતવ છ.ે કતેન ેત ેસમયન ેએક એક 
ફે્મ દ્ારા આગળ વધાયયો છ.ેડફલમમા ંબોલડનસે છ,ે પણ 
તે ભદ્ી ન લાગીને વાતા્ષનો ભાગ હોવાનો અહસેાસ 
થાય છે.
અચિનય :  રણિીપ હુડાએ ક  માલનો અિભનય કયયો 
છે. ડફલમ લાબંા સમય પહલેા શટૂ કરવામાં આવી 
હોવા છતાં રણિીપનુ ંકામ કાિબલિેાિ છ.ે નિંના સનેે 
પણ પોતાની ભૂિમકા જીવી જાણી છ.ે ડફલમના અ્સય 
કલાકારો જેવા ક ે પરશે રાવલ, ગૌરવ િદ્વિેી અને 
િવિપન શમા્ષ પણ રિશસંાન ેપાત્ છ.ે
્ંસગીર : ‘રંગ રિસયા’ કમશીથીયલ ડફલમથી અલગ છે. 
ડફલમનંુ સગંીત િવરય સાથ ેબધં બસેત ુછ ેઅન ેવાતા્ષ 
આગળ વધારવામાં મિિ કર ેછ.ે
શા મા્ટટે જોવી :  કેતન મહેતાની ‘રંગ રિસયા’ બેશક 
ખાસ િશ્ષકોને પસિં આવશ,ે પણ કમશીથીયલ ડફલમસથી 
કટંાળી ગયેલા િશ્ષકો પણ આ ડફલમ પર િાવ રમી શકે 
છે. ડફલમની વાતા્ષ અન ેઅિભનય બ્સન ેનવો અનભુવ 
કરાવશ.ે

બોલ્ડન્ેસ ખરી પણ વારાતાના 
િાગનો અહટે્સા્સ કરાવ ેરેવી
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ફફલમ : ‘રગં રપ્રયા’
કલાકાર :  રણદી્પ િુ્ડા અન ેનદંના રેન
ચનર્દેશક : કતેન મિતેા
ચનમાતારા : દી્પા શાિી
્સગંીરકાર : રંદશે રેન્ડિીયા
पपपपपपપ્કાર : ડ્ામા
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ધ શૌકી્સસ’ વર્ષ 1982માં રીિલઝ થયલેી ‘શૌકીન’ની 
ડરમકે છ.ે ત્ણ ડોસાઓની કમાલની વાત છ.ે
ફફલમની વારાતા :  લાલી(અનુપમ ખેર), કેડી(અનુ કપૂર) 
અન ેિપકંી(િપયરુ િમશ્ા) ત્ણયે ડોશાઓ એકબીજાના 
િમત્ો છ.ે ઉંમરમા ંતો ત્ણયે ડોશલા છ,ે પણ િિલથી 
યવુા. બજારથી લઈ બગી્ચા સધુી તઓે ઉંમરમાં 
ઘણી નાની યવુતીઓન ેજોયા કર ેછ.ેજોક,ે જયાર ેઆ 
ત્ણયેની હરકતોથી યવુતીઓ વાકફે થાય છ ે તયારે 
તઓે િિલહી છોડીન ે મોરિેશયસ જવાનો િનણ્ષય કરે 
છ.ેમોરિેશયસમા ંત્ણયે અહાના(લીઝા હડેન)ના ઘરે 
ભાડથેી રહ ેછ.ે અહાના એકિમ ખલુા િવ્ચારોની યવુતી 
છ.ે તનેુ ંમાત્ એક જ સપનુ ંહોય છ,ે સપુર્ટાર અક્ષય 
કમુારન ેમળવાનુ.ં અહાના લાલી, કડેી અન ે િપકંીને 
જણાવ ેછ ેક ેકોઈ તને ેઅક્ષય કમુારન ેમળેવી આપે ેતો તે 
કઈંપણ કરી શક ેછ.ે બસ અહીથંી જ ડફલમમા ંકોમડેીનો 
વઘાર વધી જાય છ.ે
અચિનય :  અક્ષય કુમાર અને લીઝા હેડન સાથે ડફલમ 
જગતના ત્ણ જબરિ્ત અિભનતેાઓ પણ જોવા મળે 
છ.ે જયાં સધુી અક્ષયની વાત છ ેતયાં સધુી ત ેફરીવાર 
િશ્ષકોની અપકે્ષાઓ પર ખરો ઉતયયો છ,ે પરતં ુલીઝાનો 

અિભનય કામ ્ચલાઉ છ.ે લીઝાનુ ંપાત્ તનેા પર શટૂ 
કરી રહંુ છ ેઅન ેઆ કારણ ેતને ેવધ ુઅિભનય કરવાની 
જરૂર ઉભી થઈ નથી.જયાર ેબીજી તરફ, અનપુમ ખરે, 
અન ુકપરૂ, િપયરુ િમશ્ાએ ફરી બતાવી િીધ ુછ ેક,ેતે 
ઉંમરમા ંજ નહી ંઅિભનય મામલ ેપણ િસિનયર છ.ે
 ચનર્દેશન :  િનિશેશક અિભરેક શમા્ષએ ‘શૌકીન’(1981) 
આધાડરત ‘ધ શૌકી્સસ’ બનાવી છ.ેડફલમમા ંઆમ તો 
કોઈ વાતા્ષ નથી , પણ પડિા પર ત્ણયે ેરોમને્સટક વૃદ્ોને 
ખબૂસરૂતીથી રજ ૂ કયા્ષ છ.ેજોક ે ડફલમની ગિત અમકુ 
રિસગંોએ ધીમી પડી જાય છ,ે પરતં ુ ડફલમના કોમડેી 
સી્સસ તનેી ભરપાઈ કરવામા ંસફળ રહ ેછ.ે અિભરકેે 
ડફલમમા ંઅનકે સારા લોકશે્સસ પણ બતાવયા છ.ે
્ંસગીર :  હાલ બોિલવૂડ ડફલમસમાં યો યો હિનિસંહનું 
સગંીત છવાયલે ુ છ.ે આ ડફલમની થીમ મજુબ હિન 
સાથ ેહાિ્ષ કૌર અન ેિવક્રમ નગેી અન ેઆકયો મખુજી્ટએ 
શાનિાર સગંીત આપયુ ંછ.ે
શા મા્ટટે જોવી જોઈએ :  અક્ષય બોિલવડૂનો એવો ્ ટાર છ,ે 
જનેી ડફલમસમા ંએટલ ુમનોરજંન હોય છ ેક ેિશ્ષકોના 
પસૈા વસલૂ થઈ જાય છ.ે વર્ષ 1982માં રીિલઝ થયલેી 
‘શૌકીન’ યવુાઓએ જોઈ નહી ંહોય, એવામાં તઓે ‘ધ 
શૌકી્સસ’ જોઈન ેતનેી ખોટ પરુી શક ેછ.ે

રોમનેન્ટક બઢુાઓની કોમ્ેડી 
ફફલમન ેમજરે્ાર બનાવ ેછટે
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ફફલમ : ‘ધ શૌકીનર’
કલાકાર :  અ ક્ષ ય  કકુ મા ર ,  િી િા 
િે્ડન,અન્ુપમ ખરે, અન ુક્પરૂ,પ્્પયષુ પ્મશ્ા
 અપ્ભષેક શમા્સ
ચનર્દેશક : અક્ષય કકુમાર, મરુાદ ખતેાણી
ચનમાતારા : 
્સગંીરકાર : યોયો િપ્નપ્રિં, િાદ્સ કૌર, 
પ્વરિમ નગેી
पपपपपपપ્કાર : કોમ્ેડી

 ‘ગુ્્પ શોમાં વર્ડટિકિાર િેવિનંુ આ ટ્િવક્ક જોવા મળયુ.ં આક્ટિ સ્ની રેનર ઓફ હ્મુર ખરેખર ગજબની કિી શકાય 
તવેી િતી.’ આ શબદો છ ેજાણીતા આક્ટિસ્ અન ેકિારિમેી રોનિ અંબાણીના. રપ્વશકંર રાવિ આ્ટિ ગિેરેીમાં 
ફો્ોગ્ાફી અન ેએમબ્ો ્ેપઈકન્િંગરના ગુ્્પ શોની શરૂઆત ્ઈ છ.ે આ ગ્્ુપ શોમા ંઆક્ટિ સ્ આનદં ચૌિાણના ૩૨ 
એમબ્ો ્ેપઈકન્િંગર રજ ુ્ યા છ ેજયાર ેઅજય રોિકંી અન ેનીકી આપ્િ રનુ ંફો્ોગ્ાફી વક્ક રજ ુ્ યુ ંછ.ે ફો્ોગ્ાફી 
વક્કમા ંનચેર, એપ્નમિ અન ેિેન્ડસક્ેપ ્પણ જોવા મળ ેછ.ે એકકિપ્બશન ૯ નવમેબર રધુી ૧૧્ી ૭ જોઈ શકાશે.ે

વ્ડ્ડકલાસ ફયોટયોગ્ાફી છ ે: સયોનલ અંબાણી

િસટી રીપોટ્ટર : અમદાવાદ
ઇન્સડયન ઇન્સ્ટટ્ટુ ઓફ 
મનેજેમ્ેસટ, અમિાવાિનાં 
પીજીપીએકસ- પો્ટ ગ્જેયએુટ 
રિોગ્ામના-ં પા્ંચમી એ્સયઅુલ 
નોલજે સિમટ- ‘કનકેશન’નાં 
બીજા િિવસ ે ‘બલ ુ િરિ્સટ ફોર 
એ ડડિજટલ ઇન્સડયા’ની થીમ 
પર પનેલ ડડ્કશન કરવામાં 
આવયુ ં હતુ.ં શરૂઆતમાં ઇ્સટલે 
ઇન્સડયાના ં રિિેસડ્ેસટ કમુિુ 
શ્ીિનવાસન ે પીજીપીએકસનાં 
િવદ્ાથીથીઓ અન ે અ્સય 
પાડટ્ટિસપ્ેસ્ટસ સાથ ે ્ચ્ચા્ષ કરી 
હતી. જમેા ં તમેણ ે કહુ ં ક,ે 
‘આપણ ેસમાજના મોટા સમિુાય 

સાથ ેટકેનોલોજીની  કનનેકટિવટી 
સાધવા િવશ ે િવ્ચારવુ ં જોઇએ. 
તેમાં બે અતયંત મજબૂત કારણો 
જવાબિાર છે, જેમાં સરકારને 
ડડિજટલ ટકેનોલોજીનો ્વીકાર 
કરવા માટનેાં િબાણમા ં વધારો 

અન ેભારતની િવશાળ વ્તીનાં 
સમિુાયમા ં ્વીકિૃતમા ં વધારો 
છે.  જમે ક ે ભારતમા ં ટબેલટે 
કરતાં ફબેલટે વધ ુ સકસસે રહંુ 
છે, કારણ ક ે ત ે મનલટપ્ષપઝ છ.ે 
તેમાં ટબેલટે ઉપરાતં મોબાઈલ 

ફોનની પણ સિુવધાઓ છ ેએટલે 
તને ે વધનુ ે વધ ુ લોકો અપનાવી 
રહા છ.ે આવી જ રીત ે આજે 
આપણ ે ભારતમા ં થઈ રહલેા 
ટકેનોલોજીના નવીનીકરણને 
જોઇ શકીએ છ.ે’ 

ઇકન્ડયન ઇકનસ્ટ્ુ્  ઓફ મેનેજમેન્, અમદાવાદના ં્પીજી્પીએકર- ્પોસ્ ગ્જેયએુ્ રિોગ્ામના ં- ્પાચંમી એનયઅુિ 
નોિજે રપ્મ્ - ‘કનકેશન’ના બીજા પ્દવર ે્ેપનિ ક્ડરકશનમા ંક્ડપ્જ્િ ઈપ્ન્ડયા પ્વશ ેચચા્સ કરવામા ંઆવી.

પનેલ ડડસકશન
 ્પનેિ ક્ડસકશનમા ંક્ડપ્જ્િ ભારતની 
દૃક્્ પ્વષ ેચચા્સ કરાઈ. જમેા ંક્ેપીએમજીનાં 
મનેજેમને્ કનરર્ીગં િ્ેડ અમબકરશ 
દારગપુતા, �"રકેિ ઇકન્ડયાના ં્ કેનોિોજી 
પ્બિનરે વાઇર રિપે્ર્ડને્ વનેક્શે 
પ્રિશનન અન ેઆઇયોગીના ંમાકકેક્િંગ 
રિપે્ર્ડને્ અન ેકો-ફાઉન્ડર પ્વશાિ 
ધાર ે્પનેપ્િસ્ તરીક ેિાજરી આ્પી િતી 
અમબકરશ દારગપુતાએ કહ્ુ ંિતુ ંક ેભારતે 
કે્ િાકં ઇનફ્ાસટ્રકચર, એકપિકશેનમાં 
રવેાઓની માગ અન ેરેવાઓ જવેા 
્પારાઓં અન ેિોકોન ેક્ડપ્જ્િી રશકત 
બનવવાની ્પરવાનગી આ્પવાની જરૂર 
છ.ે વનેક્શે પ્રિશનનન ે્ કેનોિોજીની 
મશુકિેીઓ પ્વશ ેકહ્ુ ંક ેભારતની બોિાતી 
ભાષાઓ અન ેતનેો વ્પરાશ ્ કેનોિોજી 
મા્ે સવીકારવો અઘરો છ.ે 
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્ટટેબલ્ેટ કરરા ંફબેલ્ેટ વધ ુ્સક્ેસ્સ રહંુ છટે


