જીવનમાં ઘણી વાર એવું લાગે કે આ વ્યક્તિને
દુશ્મનાવટથી હરાવી શકાય તેમ નથી, તો
તેને તમારો મિત્ર બનાવી દો, તમારી ત્યારે
દુશ્મનાવટ જ મરી જશે.
}અરવિંદ વેગડા
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સોશિયલ મીડિયાને
લીધે મારે સહન કરવું
પડ્યું છે: પેરિઝાદ

11થી 16 નવે. સિટીમાં 100 જેટલાં ડોક્ટર્સ સેવા આપશે

ડોકટર આેન કોલ: દિવાળીમાં
પણ તબીબો સતત ખડેપગે રહેશે

બો

લિવૂડ એક્ટ્રેસ પેરિઝાદ ઝોરાબિયન એક સ્ટોર ઓપનિંગ માટે શહેરની
મહેમાન બની હતી. આ પ્રસંગે તેમણે પોતાની અંગત લાઇફ, કરિયર અને
બિઝનેસ વિશે વાતચીત કરી હતી, તેના અંશો અહીં પ્રસ્તુત છે.

ધર્મિષ્ઠા પટેલ
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{ લોકોમાં પેશન નથી
મારે સોશિયલ મીડિયાને લીધે સહન કરવું
પડ્યું છે. અત્યારની સ્થિતી એવી છે કે, બધા
બધું સોશિયલ મીડિયા પર રિએક્ટ કરે છે.
એટલે એ જોતા હાલ તો લોકોમાં પેશન નથી.
જે હોવું જોઇએ. લોકોના રિએક્શન સ્ટ્રોંગ છે.
{ બાળકોએ લાઇફ બદલી
બાળકો થયાં બાદ મારી જિંદગીને નવો અર્થ
મળ્યો છે. સાથે સાથે પર્સેપ્શન બદલાયું છે.
મારી લાઇફ પરફેક્ટ થઇ ગઇ છે. મારા
બાળકોને લીધે મારામાં રહેલું પોટેન્શિયલ
બહાર આવ્યું છે. જ્યારે હું મારા બાળકો સાથે
હોઉં છું ત્યારે કામથી સાવ ડિસ્કનેક્ટ થઇને
તેમને જ સમય આપું છું. તેમની સાથે એન્જોય
કરું છું. તેમને સૂતી વખતે સ્ટોરી સંભળાવું છું.
{ મોમ આંત્રપ્રિન્યોર હોવુ બહુ ટફ જોબ છે
મધર તરીકે કામ કરવું મુશ્કેલ છે. પણ
ઝોરાબીનને હું મારું બેસ્ટ આપું છું. આટલું
બધું એક સાથે મેનેજ કરવાની પાછળ સ્ટોરી
એટલી જ છે કે,જો તમારે કંઇક કરવું છે તો
તમને રસ્તો મળી જ જશે.
{ લગ્ન બાદ બ્રેક લેવો પડ્યો
એવું બનતું હોય છે કે લગ્ન બાદ સ્ત્રીના
કરિયરને બ્રેક લાગી જાય છે, એવું ન થવું

જોઇએ. આ ઇનિશિયલ ટાઇમ હોય છે. જ્યારે
તમારે નિર્ણય લેવાનો હોય છે. લગ્ન બાદ મંે
થોડો બ્રેક લીધો હતો પછી જ્યારે મારા
બાળકો થોડા મોટા થયા ત્યારે બિઝનેસ
શરૂ કર્યો છે. એટલે એ શક્ય છે એવું હું
માનું છું.
{ પેશન રાખવાની જરૂર છે
આપણે બધા ચેન્જ લવર છીએ. આપણને
બધાને ચેન્જ જોઇએ છીએ. એક વ્યક્તિ માટે
એક સાથે બધાની અપેક્ષા પુરી કરવી બહુ
ડિફિકલ્ટ છે. તમારે પેશન રાખવું પડશે. હું
પણ માનું છું કે આ દુનિયામાં એવું કોઇ નથી
કે જે બધુ જ કરી શકે.
{ દીકરીની ઇચ્છા મને એક્ટ્રેસ જોવાની છે
મારી દીકરી હંમેશા એવું કહે છે કે મારી મમ્મી
ચીકન સેલર નહીં પણ એક્ટ્રેસ હોવી જોઇએ.
એટલે હું નેક્સ્ટ ફિલ્મ કરવાની છું. કેવું
કહેવાય? મારું સૌથી મોટું સેક્રિફાઇસ એ હતું
કે, મેં મારા બાળકો માટે કરિયર છોડ્યું હતું.
આજે એ લોકોની ઇચ્છા છે કે, મારી ઓળખ
એક્ટ્રેસની હોવી જોઇએ.
{ દિવાળી પ્લાન
મારા ઇન-લો’ઝ કેરાલામાં છે એટલે આ
દિવાળીએ ત્યાં જઇને સેલિબ્રેશન કરવાના
છીએ. ત્યાં આખાં ફેમિલી સાથે પૂજા અને
સેલિબ્રેશન કરીશું.

સિટી રિપોર્ટર
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દિવાળીના તહેવારમાં તમને કોઈ
પણ તકલીફ થાય તો ડોક્ટર
તમારી મદદ માટે ખડે પગે રહેશે.
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન
અને અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન
એસોસિએશન (એએફપીએ) દ્વારા
છેલ્લા 3 વર્ષથી તહેવારોમાં ડોક્ટર
ઓન કોલની સેવા અપાય છે. આ
વખતે દિવાળી દરમિયાન ફરીથી

ડોક્ટર તમારી સેવામાં હાજર રહેશે.
અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનના
ડો.અભય દિક્ષીતે કહ્યું કે, ‘શહેરના
5 ઝોનમાંથી સહેજેય 100 જેટલા
ડોક્ટર પેશન્ટની તમામ પ્રકારની
સેવા માટે હાજર રહેશે. મણિનગર,
સેટેલાઈટ, આંબાવાડી, નારણપુરા
અને સાબરમતી સહિતના વિસ્તારમાં
11થી 16 નવેમ્બર દરમિયાન આ
ડોક્ટર્સ પોતાની સેવાઓ આપશે.
આ પ્રોસેસમાં પેશન્ટ સૌપ્રથમ

રિસ્પોન્ડન્ટ ડોક્ટરને કોલ કરે છે અને
જો પ્રોબ્લેમ દૂર ન થાય તો એરિયા
કો-ઓર્ડિનેટરને કોલ ટ્રાન્સફર થાય
છે અને પેશન્ટને ફ્રીમાં ગાઈડન્સ
મળે છે અને 30 મીનિટની અંદર
જ તેને ટ્રીટમેન્ટ મળે તેવી વ્યવસ્થા
કરાય છે.
આ અંગેની વધુ જાણકારી www.
ahmedabadmedicalassociation.com અને ફેસબૂક પેજ ઉપર
ઉપલબ્ધ છે.

IIT-Gnને યુનિ. ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ

સિટી રિપોર્ટર

તસવીર: કરણિસંહ પરમાર
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કરાયાે. આઇઆઇટી-ગાંધીનગર ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ,
ઓલ રાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ, સોશિયલ એેંગેજમેન્ટ,
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, ગાંધીનગરને ગ્લોબલાઇઝેશન, ફેકલ્ટી ઇન્સેન્ટિવ્ઝ વગેરે જેવી
ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ અવનવી શરૂઆતોને લીધે એવોર્ડ મેળવવા માટે સક્ષમ
ઇન્ડસ્ટ્રી હાયર એજ્યુકેશન એક્સલેન્સ એવોર્ડ્સ
બન્યું છે.
2015માં ‘યુનિવર્સિટી ઓફ ધ યર’નો એવોર્ડ એજ્.યુ આઇઆઇટી-જીએનના ડાયરેક્ટર પ્રો. સુધિર
મળ્યો. દિલ્હીમાં યોજાયેલી 11મી ફિક્કી
જૈને કહ્યું કે,‘ધ ફિક્કી એવોર્ડ ઇનોવેશન્સ અને
ન્યૂઝ પ્રગતિ માટે જાણીતો છે. આઇઆઇટી-જીએન
હાયર એજ્યુકેશન સમિટ 2015માં આ એવોર્ડ
આઇઆઇટી-જીએનને ‘ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ
દુનિયાની મહત્વની એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન
ફોર લેસ ધેન 10 યર્સ’ની કેટેગરીમાં એનાયત
બનવા સુધીનાં લક્ષ્ય સુધી પહોચ્યું છે.’

