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મુખર્જીને મળશે
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upcoming event

1 હજાર કેન્સર
પીડિતોની મદદ
માટે કલ્ચરલ ઈવેન્ટ

િસટી િરપોર્ટર } ધ ગુજરાત કેન્સર સોસાયટી, લાયન્સ
ક્લબ ઓફ અમદાવાદ કર્ણાવતી ડિઝાઈયર ‘સજદા’ ફંડ 
રેઈઝીંગ કાર્યક્રમ યોજવા જઈ રહ્યું છે. ગુજરાત ચેમ્બર
ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડ્રસ્ટ્રી યુથ વિંગના સહયોગથી
આ કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહી છે. 4 એપ્રિલના
જી.એમ.ડી.સી ઓડિટોરિયમ ખાતે આ ચેરિટી
મનોરંજક કાર્યક્રમ યોજશે અને તેમાં  જે ડોનેશન
આવશે તે સીધેસીધું ગુજરાત કેન્સર સોસાયટીને જશે.
આ કાર્યક્રમનો લક્ષ્યાંક કેન્સર પીડિત 1 હજાર દર્દીઓને
મફત સારવાર માટે મદદરૂપ થવાનો છે. એક દર્દી દત્તક
લેવાનો ખર્ચ આશરે 20 હજાર જેટલો છે.
‘સજદા’ મનોરંજક કાર્યક્રમમાં ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ
વિજેતા સૂફી ડાન્સર બિના મહેતા ‘સૂફિયાના’ રજૂ
કરશે. એનઆઈએફ્ટી (નીફ્ટ)ના ગેજ્યુએટ કાયલ
પારખનો ફેશન શો રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં કાયલ
પારખ, નિર્મલા ભંડારી, સરોજ જૈન , નીતા ભંડારી
ભાગ લેશે.

આઇઆઇએમ-અમદાવાદ ખાતે છેલ્લા 10 વર્ષથી આર્મ્ડ ઓફિસર્સ માટે મેનેજમેન્ટનો કોર્સ ચાલે છે, જેના દ્વારા તેઓ નિવૃત્તિ પછી કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં કરિયરની સેકન્ડ ઈનિંગ
શરૂ કરી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં 500થી વધુ આર્મ્ડ ઓફિસર્સ આ કોર્સનો લાભ લઈ ચૂક્યા છે. હાલની બેચમાં કુલ 57 ઓફિસર્સ છે, જેમાં 12 મહિલાઓ પણ છે.

IIM-Aમાં સ્ટડી કરે છે 57 આર્મ્ડ ઓફિસર્સ
army officers @ IIM-A

શૌલિક ગાંધી }  આઇઆઇએમ- અમદાવાદ માં છેલ્લા 10 વર્ષથી
છ મહિનાનો સર્ટીફિકેટ કોર્સ ઇન મેનેજમેન્ટ ફોર ઓફિસર્સ ઓફ
આર્મ્ડ ફોર્સીસ ચાલે છે અને આજ સુધીમાં 500થી વધારે ઓફિસર્સે 
આ કોર્સનો લાભ લીધો છે. આ વર્ષની બેચમાં કુલ 57 ઓફિસર્સ 
જોડાયા છે જેમાં 12 મહિલા ઓફિસર્સનો સમાવેશ થાય છે. આર્મ્ડ
ફોર્સીસમાંથી નિવૃત થનારા ઓફિસર્સ કોપોર્રેટ ક્ષેત્રે સેકન્ડ કેરિયર શરૂ
કરી શકે એ માટે આઇઆઇએમ- અમદાવાદમાં આ કોર્સ ચલાવવામાં 
આવે છે.  આર્મીમાં કર્નલ રાજેશ ઓહોલ મૂળ પૂણેના છે અને હાલમાં 
તેઓ આ કોર્સ કરી રહ્યા છે. તેમણે કોલકાતા, કાશ્મીરમાં પૂંચ ખાતે
એલઓસી, આસામ વગેરે જગ્યાએ ફરજ નિભાવી છે, જેઓ હાલ
આ કોર્ષ કરી રહ્યા છે.  
એરફોર્સમાં  પૂર્વ સ્કવોર્ડન લીડર સીની થોમસ મૂળ કેરાલાના
છે તેમણે 10 વર્ષ સુધી એરફોર્સમાં પંજાબ, વડોદરા, આગ્રા અને
ચેન્નાઇમાં એકાઉન્ટ બ્રાન્ચમાં ડ્યુટી કરી છે. તમે શા માટે એરફોર્સ 
જોઇન કર્યુંω? આ પ્રશ્નના જવાબમાં સીનીએ કહ્યું મને પહેલેથી
યુનિફોર્મવાળી જોબ માટે લગાવ હતો.એક પુત્રીની માતા સીનીના
પતિ ચેન્નાઇમાં પ્રોજેકટ મેનેજર તરીકે જોબ કરે છે અને હવે તે પોતે

IIM-Aમાં પીજીપીના 375 વિદ્યાર્થીનું પ્સલે મેન્ટ પૂર્ણ

} કર્નલ રાજેશ ઓહોલ અને પૂર્વ સ્કવોડ્રન લીડર સીની થોમસ

પણ કોર્પોરેટ સેકટરમાં જોબ કરવા માંગે છે. એરફોર્સમાં કેવા ત્વરીત
નિર્ણયો લેવા પડે છે ત વિશે કહ્યું કે વડોદરાથી દૂર એરફોર્સના એક
બેઝ પર એકવાર મારા સિનિયર ઓફિસર હેલિકોપ્ટરમાં આવ્યા હતા
પરંતુ હેલિકોપ્ટર ઉતારવા માટેની જગ્યા પાઇલટને ઉપર આકાશમાંથી
દેખાતી નહોતી. આથી તેમણે મારો સંપર્ક કર્યો અને મેં તરત જ જમીન
પર ધુમાડો કરીને તેમને હેલીકોપ્ટર લેન્ડ કરાવવામાં સહાય કરી હતી.  

દરિયાના ખારા પાણીને મીઠું કરવું જરૂરી છે
seminar @ iit-gn

િસટી િરપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ
ઓફ ટેકનોલોજી ગાંધીનગર દ્વારા
‘પાણી, ખોરાક અને એનર્જી 
નેક્સસ’ વિષય પર સેમિનારનું 
આયોજન કરવામાં  આવ્યું હતું.
જ્યાં  ટકાઉ ઉર્જાનાં  સ્ત્રોતો અને
ઉત્પાદન, ટકાઉ ખોરાકનાં ઉત્પાદન
અને તેનું  મેનેજમેન્ટ, ઉર્જાની
બચત પ્રક્રિયા અને ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,
સીઓટુનાં  સ્ત્રાવની જાગરુકતા,
ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને કાર્બન કેપ્ચર
ટેકનિક્સ વગેરે વિષયો પર ચર્ચા 
કરવામાં આવી હતી. સોમવારે શરૂ
થયેલાં  ‘યુકે-ઇન્ડિયા વોટર, ફૂડ 
એન્ડ એનર્જી નેક્સસ’ સેમિનારને
રોયલ સોસાયટી ઓફ લંડન અને
ડિપાર્ટમેન્ટ  ઓફ સાયન્સ એન્ડ 
ટેકનોલોજી, ભારત સરકારનાં 
સપોર્ટથી યુનિવર્સિટી ઓફ બ્રેડફોર્ડ

પાણી શુદ્ધ કરવા મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ જરૂરી નથી
જુદી-જુદી પદ્ધતિઓથી ગંદા પાણીને સાફ કરવાથી તેનાં
ઉત્પાદનની કિંમત ઓછી કરવા તેમજ ઉર્જાનાં વપરાશને
ઓછી કરવા માટેની મોટી તકો ઊભી થઇ શકે છે. મોટા પ્રમાણમાં
આવતું ઇન્ડસ્ટ્રીના પાણીને બોઇલર કે સાદી ક્લિનિંગ પ્રક્રિયા માટે
અઘરી અને મોંઘી ટ્રીટમેન્ટની જરૂર નથી.
પ્રો.બાબજી શ્રીનિવાસન, આઇઆઇટીજીએન, ફેકલ્ટી.

અને
આઇઆઇટી-જીએનનાં 
સહિયારા આયોજન હેઠળ યોજવામાં 
આવ્યો હતો.
યુનિવર્સિટી ઓફ બ્રેડફોર્ડનાં પ્રો.
ઇકબાલ એમ.મુજતાબાએ દરિયાનાં 
પાણીમાંથી મીઠું કાઢવાની પ્રક્રિયાને
પાર પાડવા માટેની ઉર્જા  કાર્યક્ષમ
ડિઝાઇન અને ઓપરેશન વિશે
જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, તાજાચોખ્ખાં  પાણીનો વપરાશ 4થી 8
ટકા જેટલો દર વર્ષે વધી રહ્યો છે,

‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની ટીમ કોર્પોરેટ
ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં

જેને 2.5 ગણી વસ્તીનો વધતો
વધારો પણ અસર કરે છે. 94 ટકા
દુનિયાનું પાણી ખારું છે, ત્યારે ખારા
પાણીમાંથી મીઠું પાણી બનાવવાની
કાઢવાની પ્રક્રિયા આજના જમાનામાં 
દુનિયાનાં  ઘણાં  ભાગોમાં  ટકાઉ
માનવ વસવાટ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
અમને આ કાર્ય કરવા માટેનાં ઘણાં 
રિસર્ચ પેપર્સ મળ્યાં છે, જેમની સાથે
અમે કોલાબોરેશનમાં કામ કરીશું.
આ સેમિનારમાં  20 જેટલાં 

અમે અમારા સહભાગીઓ સાથે
તેનાં સાયન્ટિફિક સમસ્યાઓને
શેર કરવાનો ઉદ્દેશ રાખીએ છે.
આથી અન્ય  દેશોની વિકસિત
ટેકનોલોજીસથી આપણે શીખીએ
અને આપણા દેશમાં તેને લાગુ પાડી
શકીએ. આ ઉપરાંત પ્રેઝેન્ટેશન્સથી
જાણકારી મેળવવાની સાથે આ
સેમિનારથી યુકે અને ભારતના
ફેકલ્ટી અને સ્ટુડન્ટ્સ એક્સચેન્જની
તકો વધશે.

માઇકા- મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ દ્વારા ‘ન્યૂ મીડિયા એન્ડ ડિજિટલ ફિલોસોફી’
વિષય પર વર્કશોપનું આયોજન મંગળવારે કરવામાં આવ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયામાં લોકો
સહજતાથી ઓળખ આપે છે
digital media

: ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની ફૂટબોલ ટીમ ડેકાથ્લોન દ્વારા આયોજિત
‘કોર્પોરેટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં પહોંચી ચૂકી છે અને
હવે 4 માર્ચના રોજ શિવમ કન્સલ્ટન્સીની ટીમ સાથે ફાઈનલમાં
મુકાબલો થશે.

પેપર્સ  આઇઆઇટી, યુનિવર્સિટી
ઓફ બ્રેડફોર્ડ, ઇમ્પેરિયલ કોલેજ
લંડન, ઇંગ્લેન્ડ  યુનિવર્સિટી ઓફ
હલમાંથી રજૂ થયાં  હતાં. આ
ઇવેન્ટનાં  કો-ઓર્ડિનેટર પ્રો.
રાજગોપાલન શ્રીનિવાસને કહ્યું કે,
ભારતીય અર્થતંત્ર આગામી વર્ષોમાં 
વિકસશે, ત્યારે આપણને પાણી,ઉર્જા 
અને ખોરાકનાં ઉત્પાદનોની મોટા
પ્રમાણમાં  જરૂર પડશે. ભારતીય
સંદર્ભમાં  પડકારો જુદા છે જેથી

િસટી િરપોર્ટર } માઇકા- મેનેજમેન્ટ 
ઇન્સ્ટિટ્યુટ દ્વારા ‘ન્યૂ મીડિયા એન્ડ 
ડિજિટલ ફિલોસોફી’ વિષય પર
વર્કશોપનું  આયોજન મંગળવારે
કરવામાં  આવ્યું હતું. જ્યાં 
અમેરિકાનાં ટેમ્પલ યુનિવર્સિટીનાં 
સોશિયોલોજીનાં પ્રોફેસર શાનયાંગ
ઝાઓએ પોતાનાં પેપર્સ રજૂ કરીને
તેના પર ચર્ચા કરી હતી.
તેમણે પેપરનાં રિસર્ચમાં જણાવ્યું
હતું કે લોકોની ડિજિટલ ફિલોસોફી
ઘણી બદલાઇ છે. આજકાલ

મોબાઇલ, ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ 
સોર્સિસથી લોકો સાથે સંકળાઇ રહેવા
માટે લોકો જુદા-જુદા સોર્સિસનો
ઉપયોગ કરી રહ્યાં  છે. તેમાં 
મોબાઇલ એપ્સથી માંડીને સોશિયલ
મીડિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ
કોમ્યુનિકેશનને લીધે સમાજમાં 
સબંધોની પરિભાષા બદલાઇ ગઇ
છે. લોકો ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ
મીડિયા પર આધારિત બન્યાં  છે.
એક જમાનો એવો હતો કે આપણે
આપણી ઓળખને અજાણ્યાં લોકોની
સામે સહજતાથી ખુલ્લી પાડતાં ન

હતાં, તેમજ અજાણ્યાં લોકો સાથે
વાત કરવામાં સહજ ન હતું. જ્યારે
ઇન્ટરનેટ નેટવર્કિંગને લીધે અજાણ્યાં 
લોકો સાથે વાતચીત કરતાં થયાં છે
અને પોતાની ઓળખ પણ સહજતા
પૂર્વક લોકોને આપવા માંડ્યાં  છે.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે મોબાઇલ
અને ઇન્ટરનેટને લીધે હવે પર્સનલ
કોમ્યુનિકેશન ઓછા થઇ ગયાં છે.
લોકો ઓનલાઇન વાતચીત કરવાનું 
વધુ પસંદ કરે છે. એકબીજાને મળવા
કરતાં વોટ્સએપ, હાઇક, ફેસબૂક
જેવી એપ્સ પર વધારે સમય આપે

શારીરિક અસ્વસ્થતા સામે લડી બનાવ્યા ચિત્રો
painting exhibition

િસટી િરપોર્ટર } પ્રારબ્ધના ખેલમાં 
માણસ  હતાશાથી પીડાય છે
પણ  આ સ્થિતિમાં  ક્યારેક કમળ
પણ  ખીલી ઉઠે છે તેવો મેસેજ
રવિશંકર રાવળ આર્ટ  ગેલેરીમાં 
વિશાલ ભાણવડિયાના શરૂ થયેલા
એક્ઝિબિશનમાં મળે છે. બાળપણમાં 
હૃદયમાં છિદ્ર હોવાને કારણે આજે
યુવાન વયે પણ  શારિરીક રીતે
અસ્વસ્થ છતાં મક્કમ મનોબળે તેને
ચિત્રો દોરવા પ્રેર્યો. આકાશના રંગો,
નેચર અને તેમાં પણ ઝાડ ઉપર નાના
નાના ઘર અને ટેકરીઓ ચિત્ર દોરવા
માટે વિશાલના મનગમતા વિષયો
છે. રંગ અને રેખાનો રંગોત્સવ તેના
ચિત્રોમાં જોવા મળે છે. ચિત્રકલામાં 
સર્જનતાના જે ગુણો હોય તે પીંછી
દ્વારા રંગોથી ઉભરી આવ્યા  છે.
એક્ઝિબિશન 4 માર્ચ સુધી 12થી 8
દરમ્યાન જોઈ શકાય છે.

સવાર નહીં, સાંજ પણ રળિયામણી

આ ચિત્ર કરતી વખતે મને ખૂબ મઝા પડેલી.
સૂર્યોદયનો સમય અને નદીમાં પડતાં આછા
કિરણો મારા માનસપટ પર હતાં. કેનવાસ પર એક
પછી એક રંગો લાગતા ગયા અને તૈયાર થયું આ
ચિત્ર. માત્ર સવાર જ નહીં સાંજ પણ કેટલી
રળિયામણી છે તે વાત આ ચિત્રમાં ક્યાંકને ક્યાંક
છૂપાયેલી છે. -વિશાલ ભાણવડિયા

આઇઆઇએમ-અમદાવાદમાં તાજેતરમાં પીજીપી
વિદ્યાર્થીઓનું ફાઇનલ પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ થયું હતું
જેમાં 375 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થયો હતો
અને કુલ 115 કંપનીઓએ ભાગ લીધો હતો.
આ ઉપરાંત પીજીપી- એબીએમના વિદ્યાર્થીઓનું
પ્લેસમેન્ટ પણ પૂર્ણ થયું હતું જેમાં 38 વિદ્યાર્થીઓનો
સમાવેશ થયો હતો અને 25 કંપનીઓએ ભાગ
લીધો હતો. પીજીપી વિદ્યાર્થીઓનું પ્લેસમેન્ટ કુલ
ત્રણ ક્લસ્ટર્સમાં હાથ ધરાયું હતું અને લેટરલ્સ
અને ફાઇનલ પ્લેસમેન્ટના બે તબક્કામાં હાથ
ધરાયું હતું. કામનો અનુભવ ધરાવતા 50 ટકા
વિદ્યાર્થીઓ લેટરલ્સ પ્લેસમેન્ટ અને બાકીના 50
ટકા વિદ્યાર્થીઓએ ફાઇનલ પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ
લીધો હતો. કુલ 115 કંપનીઓએ ભાગ લીધો
હતો જેમાં સ્ટ્રેટેજી કન્સલ્ટિંગ, બેન્કિંગ એન્ડ

ફાઇનાન્સિયલ, સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ, જનરલ
મેનેજમેન્ટ એન્ડ લીડરશીપ, ઇન્ટરનેટ એન્ડ
ઇ-કોમર્સ, ટેક્નોલોજી અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
સેક્ટરની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
કંપનીઓમાં એસેન્ચર સ્ટ્રેટેજીએ સૌથી વધુ 21
વિદ્યાર્થીઓને જોબ ઓફર કરી હતી. આ ઉપરાંત
મેકેન્સી એન્ડ કંપની, બોસ્ટન કન્સલ્ટિંગ ગૃપ,
સેમસંગ, યસ બેન્કે 10 જોબ, ભારતી એરટેલ,
બેઇન એન્ડ કંપનીએ 9 જોબ ઓફર કરી હતી.
આ ઉપરાંત એમેઝોને 13 જોબ ઓફર કરી હતી.
જ્યારે 11 વિદ્યાર્થીઓએ જોબ સ્વીકારવાને બદલે
પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો
હતો. આ વિદ્યાર્થીઓ એડવેન્ચર ટુરિઝમ, ડેટા
એનાલિટિક્સ, ઇ-કોમર્સ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ વગેરે
સેક્ટરમાં પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરશે.

યોગા ક્લાસિસ શરૂ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલો વિચાર આવે કે કયા કોસ્ચ્યુમ પહેરીને
યોગા કરીશું? યોગા ઈન્ડિયન ટ્રેડિશન છે. તો પછી તે કરતી વખતે ખાદી કેમ ના
પહેરાય? આવા વિચારથી યોગા વખતે ખાદી વેર પહેરવાનું ચલણ વધતું જાય છે.

યોગા માટે પણ આવી
ગયા છે કૂલ ખાદી વેર

new trend

િસટી િરપોર્ટર } બોડીને રીલેક્સ રાખે,
બોડી ફીટ રાખે અને બોડીને ફ્લેક્સિબલ કરે
યોગા.. યોગા ક્લાસિસ શરૂ કરવા હોય કે પછી
યોગા ઘરે જાતે કરવા છે એવો વિચાર આવે
ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા યોગા કરવા માટે કેવી
મેટ લઈશું અને યોગા અટાયર શું હશે તેનો વિચાર
આવે. યોગા શરું  કરવા છે અેવો વિચાર આવે
એટલે સૌથી પહેલા શોપિંગનો વિચાર આવે અને
શોપિંગમાં આપણે ખાસ કરીને સ્ટાઈલિશ અને ટ્રેન્ડી 
યોગા મેટ, તેમજ ટાઈટ, સ્લીવલેસ  કે ટી-બેગ્સ
અટાયર યોગા માટે પહેરવાનું પસંદ કરીએ છીએ.
જોકે યોગા એ ટ્રેડિશનલ ભારતીય ફીટનેસ  મંત્ર
છે. તો પછી યોગા માટે પણ ટ્રેડિશનલ-ભારતીય
અટાયર (કપડાં) કે પછી મેટ વાપરવામાં શું ખોટું 
છે ω? એટલે જ શહેરમાં હવે ખાદીના યોગાવેર અને
આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યા છે.  
યોગા વેર અને ખાદી વેર વિશે વાત
કરતાં  મોરલ ફાઈબરના શાલિની શેઠ અમીને
જણાવ્યું કે, ‘આ 100 ટકા નેચરલ ફેબ્રિક છે.
બાયોડિગ્રેડબલ(બૅકટીરિયા જે જંતુ) મટિરિયલમાંથી
તૈયાર થાય છે, જે ખૂબ મહેનતનું કામ છે . આમાં 
ભારે મશીનરી નથી વાપરવામાં  આવતી અને
આ પર્યાવરણમાં ખરાબ છાપ નથી પાડતું. હાથ
વણાટથી તૈયાર કરવામાં આવેલું આ ફ્રેબ્રિક એલર્જી 
ફ્રી હોય છે. તેમજ કોઈ હાર્મફૂલ કેમીકલ પણ યુઝ
નથી થતાં. અમે 2500 કરતાં વધારે આર્ટિસન અને
ક્રાફ્ટના લોકોને સપોર્ટ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને
જે મહિલાઓ જે  રિમોટ વિસ્તારમાં રહે છે, તેમના
માટે આજીવિકાનું સાધન છે. યોગા અને મેડિટેશન
એ આપણા ભારતનું છે. યોગા મેડિટેશનથી શાંતિ,
સ્વથ્યતા અને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. યોગના આ
ગુણોને ધ્યાનમાં  રાખીને મોરલ ફાઈબર દ્વારા
યોગા અને સ્પા વેરને સ્પેશિયલી ખાદીમાં ડિઝાઈન

}ચાઈનિસ બેન્ડ કોલર, ઉપરની સાઈડ વુડન
બટન્સ અને નીચે ટ્રાઉઝર. બ્રાઉન અટાયર

કરવામાં આવ્યા છે. 100 ટકા કોટન ફેબ્રિક સમરમાં 
ફ્રેશમેન આપે છે.   યોગા એ ઈન્ડિયન ટ્રેડિશન છે.
તો પછી તે કરો ત્યારે પણ આપણે આપણી ખાદી કેમ
ના પહેરાય? આવા વિચારથી જ યોગા કરતી વખતે
ખાદી વેર પહેરવાનું ચલણ વધતું જાય છે.

