
જીવનમાં ઘણી વાર એવું લાગે કે આ વ્યક્તિને 
દુશમનાવટથી હરાવી શકા્ય તિેમ નથી, તિો 
તિેને તિમારો મમત્ર બનાવી દો, તિમારી ત્યારે 

દુશમનાવટ જ મરી જશે.
}અરમવંદ વેગડાsunday, 08.11.2015
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ડોકટર આેન કોલ: મદવાળીમાં 
પણ તિબીબો સતિતિ ખડેપગે રહેશે

11થી 16 નવે. સિટીમાં 100 જેટલાં ડોકટિ્સ િેવા આપશે

IIT-Gnને ્યુમન. ઓફ ધ ્યરનો એવોડ્ડ
મસટી રરપોટ્ડર   @ahm_cb

ઇન્ડિયન ઇન્્ટિટ્યુટિ ઓફ ટિેકનોલોજી, ગાંધીનગરને 
ફેડિરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એ્ડિ 
ઇ્ડિ્ટ્ી હાયર એજયયુકેશન એકરલે્ર એવોરર્સ 
2015માં ‘યયુનનવનર્સટિી ઓફ ધ યર’નો એવોડિ્ડ 
મળયો. નિલહીમાં યોજાયેલી 11મી ફફક્ી 
હાયર એજયયુકેશન રનમટિ 2015માં આ એવોડિ્ડ 
આઇઆઇટિી-જીએનને ‘ઇન એનકઝિ્ટિ્ર 
ફોર લેર ધેન 10 યર્સ’ની કેટિેગરીમાં એનાયત 

કરાયાે. આઇઆઇટિી-ગાંધીનગર ફાઉ્ડિેશન પ્ોગ્ામ, 
ઓલ રાઉ્ડિ ડિેવલપમે્ટિ, રોનશયલ એેંગેજમે્ટિ, 
ગલો્બલાઇઝિેશન, ફેકલટિી ઇ્રેન્ટિવઝિ વગેરે જેવી 
અવનવી શરૂઆતોને લીધે એવોડિ્ડ મેળવવા માટિે રક્ષમ 

્બ્યયું છે. 
આઇઆઇટિી-જીએનના ડિાયરેકટિર પ્ો. રયુનધર 
જૈને કહયું કે,‘ધ ફફક્ી એવોડિ્ડ ઇનોવેશ્ર અને 
પ્ગનત માટિે જાણીતો છે. આઇઆઇટિી-જીએન 

િયુનનયાની મહતવની એજયયુકેશનલ ઇન્્ટિટ્યુશન 
્બનવા રયુધીનાં લક્ય રયુધી પહોચયયું છે.’

મસટી રરપોટ્ડર   @ahm_cb

નિવાળીના તહેવારમાં તમને કોઈ 
પણ તકલીફ થાય તો ડિોકટિર 
તમારી  મિિ માટિે ખડિે પગે રહેશે. 
અમિાવાિ મેફડિકલ એરોનરએશન 
અને અમિાવાિ ફેનમલી ફફનઝિનશયન 
એરોનરએશન (એએફપીએ) દ્ારા 
છેલલા 3 વર્સથી તહેવારોમાં ડિોકટિર 
ઓન કોલની રેવા અપાય છે. આ 
વખતે નિવાળી િરનમયાન ફરીથી 

ડિોકટિર તમારી રેવામાં હાજર રહેશે. 
અમિાવાિ મેફડિકલ એરોનરએશનના 
ડિો.અભય નિક્ષીતે કહયું કે, ‘શહેરના 
5 ઝિોનમાંથી રહેજેય 100 જેટિલા 
ડિોકટિર પેશ્ટિની તમામ પ્કારની 
રેવા માટિે હાજર રહેશે. મનણનગર, 
રેટિેલાઈટિ, આં્બાવાડિી, નારણપયુરા 
અને રા્બરમતી રનહતના નવ્તારમાં 
11થી 16 નવેમ્બર િરનમયાન આ 
ડિોકટિર્સ પોતાની રેવાઓ આપશે. 
આ પ્ોરેરમાં પેશ્ટિ રૌપ્થમ 

ફર્પો્ડિ્ટિ ડિોકટિરને કોલ કરે છે અને 
જો પ્ોબલેમ િૂર ન થાય તો એફરયા 
કો-ઓફડિ્ડનેટિરને કોલ ટ્ા્રફર થાય 
છે અને પેશ્ટિને ફ્ીમાં ગાઈડિ્ર 
મળે છે અને 30 મીનનટિની અંિર 
જ તેને ટ્ીટિમે્ટિ મળે તેવી વયવ્થા 
કરાય છે.
આ અંગેની વધુ જાણકારી  www.
ahmedabadmedicalassocia-
tion.com  અને ફેિબૂક પેજ ઉપર 
ઉપલબધ છે. 

એજ્.ુ
ન્ઝૂ

ધમમમિષ્ા પટેલ   @ahm_cb

{ લોકોમાં પેશન નથી
મારે રોનશયલ મીફડિયાને લીધે રહન કરવયું 
પડયું છે. અતયારની ન્થતી એવી છે કે, ્બધા 
્બધયું રોનશયલ મીફડિયા પર ફરએકટિ કરે છે. 
એટિલે એ જોતા હાલ તો લોકોમાં પેશન નથી. 
જે હોવયું જોઇએ. લોકોના ફરએકશન ્ટ્રોંગ છે.
{ બાળકોએ લાઇફ બદલી
્બા ળકો થયાં ્બાિ મારી નજંિગીને નવો અથ્સ 
મળયો છે. રાથે રાથે પરસેપશન ્બિલાયયું છે. 
મારી લાઇફ પરફેકટિ થઇ ગઇ છે. મારા 
્બાળકોને લીધે મારામાં રહેલયું પોટિેન્શયલ 
્બહાર આવયયું છે. જયારે હું મારા ્બાળકો રાથે 
હોઉં છું તયારે કામથી રાવ ફડિ્કનેકટિ થઇને 
તેમને જ રમય આપયું છું. તેમની રાથે એ્જોય 
કરયું છું. તેમને રૂતી વખતે ્ટિોરી રંભળાવયું છું. 
{ મોમ આંત્રમપ્રન્યોર હોવુ બહુ ટફ જોબ છે
મધર તરીકે કામ કરવયું મયુશકેલ છે. પણ 
ઝિોરા્બીનને હું મારયું ્બે્ટિ આપયું છું. આટિલયું 
્બધયું એક રાથે મેનેજ કરવાની પાછળ ્ટિોરી 
એટિલી જ છે કે,જો તમારે કંઇક કરવયું છે તો 
તમને ર્તો મળી જ જશે. 
{ લગન બાદ બ્ેક લેવો પડ્ો
 એવયું ્બનતયું હોય છે કે લગન ્બાિ ્ત્ીના 
કફરયરને બ્ેક લાગી જાય છે, એવયું ન થવયું 

જોઇએ. આ ઇનનનશયલ ટિાઇમ હોય છે. જયારે 
તમારે નનણ્સય લેવાનો હોય છે. લગન ્બાિ મંે 
થોડિો બ્ેક લીધો હતો પછી જયારે મારા 
્બાળકો થોડિા મોટિા થયા તયારે ન્બઝિનેર 
શરૂ કયયો છે. એટિલે એ શકય છે એવયું હું 
માનયું છું.
{ પેશન રાખવાની જરૂર છે
આપણે ્બધા ચે્જ લવર છીએ. આપણને 
્બધાને ચે્જ જોઇએ છીએ. એક વયનકત માટિે 
એક રાથે ્બધાની અપેક્ષા પયુરી કરવી ્બહુ 
ફડિફફકલટિ છે. તમારે પેશન રાખવયું પડિશે. હું 
પણ માનયું છું કે આ િયુનનયામાં એવયું કોઇ નથી 
કે જે ્બધયુ જ કરી શકે. 
{ દીકરીની ઇચછા મને એ્ટ્ેસ જોવાની છે
 મારી િીકરી હંમેશા એવયું કહે છે કે મારી મમમી 
ચીકન રેલર નહીં પણ એકટ્ેર હોવી જોઇએ. 
એટિલે હું નેક્ટિ ફફલમ કરવાની છું. કેવયું 
કહેવાય? મારયું રૌથી મોટિું રેનરિફાઇર એ હતયું 
કે, મેં મારા ્બાળકો માટિે કફરયર છોડયું હતયું. 
આજે એ લોકોની ઇચછા છે કે, મારી ઓળખ 
એકટ્ેરની હોવી જોઇએ.
{ મદવાળી પલાન
 મારા ઇન-લો’ઝિ કેરાલામાં છે એટિલે આ 
નિવા ળીએ તયાં જઇને રેનલબ્ેશન કરવાના 
છીએ. તયાં આખાં ફેનમલી રાથે પૂજા અને 
રેનલબ્ેશન કરીશયું.

બોસલવૂડ એકટ્ેિ પેરરઝાદ ઝોરાસબ્ન એક સટોર ઓપસનંગ માટે શહેરની 
મહેમાન બની હતી. આ પ્રિંગે તેમણે પોતાની અંગત લાઇફ, કરર્ર અને 

સબઝનેિ સવશે વાતચીત કરી હતી, તેના અંશો અહીં પ્રસતુત છે.

સોમશ્યલ મીરડ્યાને 
લીધે મારે સહન કરવું  
પડ્ું છે: પેરરઝાદ

તિસવીર: કરમણસંહ પરમાર


