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બાળકોને ઇન્ટરનેટ
પર વાર્તા સંભળાવશે
બચ્ચન
ahmedabad, sunday, 14/06/2015

આઇઆઇટી-ગાંધીનગર દ્વારા ‘ટેક ટુ ઇમ્પેક્ટ’ નામનો ત્રણ
દિવસનો એક્સલેટર પ્રોગ્રામ 24મી જૂનથી યોજાશે.

વરસાદ વચ્ચે પણ સાઈકલ
રાઈડમાં 600 લોકો જોડાયા

આંત્રપ્રિન્યોરશિપને
પ્રોત્સાહન આપવા
આઈઆઈટીનો પ્રોગ્રામ

IIT UPDATE

િસટી િરપોર્ટર } ટેકનોલોજીને ડેવલપ
કરનારા ઇન્વેન્ટર્સને માટે તેમની
બનાવેલી ટેકનોલોજી કે ઇનોવેશનને
કોમર્શિયલાઇઝ કરવું અને માર્કેટમાં
અસર કરી બતાવવું ઘણું અઘરું છે.
એવાં કેટલાંય આંત્રપ્રિનિયોર્સ છે
જેઓ એન્જિનિયરિંગ, ડિઝાઇન,
મેન્યુફેક્ચરિંગ અને બિઝનેસ
બેકગ્રાઉન્ડનાં છે અને પોતાની કંપની
શરૂ કરવી છે. પરંતુ તેમની પાસે
બિઝનેસ શરૂ કરવા માટેનાં યોગ્ય
આઇડિયાઝ હોતા નથી. ઇન્ડિયન
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગર દ્વારા 24 જુલાઇથી ત્રણ
દિવસનો એક્સલેટર પ્રોગ્રામ ‘ટેક ટુ
ઇમ્પેક્ટ’ યોજવાનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે. જેમાં ઇન્વેન્શન્સને વેન્ચરમાં
કેવી રીતે બદલી નાંખી આંત્રપ્રિન્યોર
બનવું તે માટેની માહિતી આપવામાં
આવશે. આ માટે 30 જૂન સુધી રસ
ધરાવતાં વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન
કરાવવાનું રહેશે.

માર્ગદર્શન સહિત
પ્લેટર્ફોમ પૂરૂ પાડીશુ

આ વિશે વાત કરતાં
આઇઆઇટી-ગાંધીનગરનાં
ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી અને
આંત્રપ્રિનીયોરશીપનાં એડવાઇઝર
ડો. હિરેન વેદામે જણાવ્યું કે, આ
પ્રોગ્રામ દ્વારા અમે વિદ્યાર્થીઓને
આંત્રપ્રિન્યોરશિપ માટેનું માર્ગદર્શન
સહિત પ્લેટર્ફોમ પૂરું પાડવા ઇચ્છીએ
છે. જેમાં ભાગ લેનારાઓને એક
ટીમનો ભાગ બનવાનો મોકો

મળશે, જેઓ માર્કેટમાં ટેકનોલોજીને
લઇ જવા સુધીનાં પ્રયત્નો કરશે.
તેમજ તેમને કોલાબરેશન, બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ, લીડરશિપ અને નિર્ણય
લેવા માટેની તાલીમ આપવામાં
આવશે. આ પ્રોગ્રામમાં રિસર્સ,
ઇન્વેન્ટર્સ અને અન્ય પ્રોફેશનલ્સ
દ્વારા ટેકનોલોજીને કોમર્શિયલાઇઝ
કરવામાં અને આંત્રપ્રિન્યોરશિપ
કરવામાં સફળ થયેલાં લોકોનો
પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે.
ટેકનોલોજીનાં કોમર્શિયલાઇઝેશન
અને આંત્રપ્રિન્યોરશિપમાં કોઇપણ
ભાગ લઇ શકશે.

સાઈકલોન સાઈકલિંગ ક્લબ દ્વારા શુક્રવારે નાઈટ રાઈડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

ગ્રુપ : 1, સ્ટુડન્ટ્સ

આશ્કા જાડેજા (ધો.12), યુદવીર જાડેજા (ધો.12), યશરાજ સોલંકી(ધો.8)
યુદવીર જણાવે છેકે, આ મારી ચોથી નાઈટ રાઈડ છે. હું
દરરોજના 45 કિમી. રાઈડ કરુ છું. મને નાઈટ રાઈડમાં રાઈડ
કરવું સારું લાગે છે, તેથી હું મારા કઝીન સાથે આવ્યો છું.

વચ્ચે સિઝનની નાઈટ રાઈડ ઝરમર
વરસાદ વચ્ચે શરૂ થઈ જ. શુક્રવારના
રોજ યોજાયેલી સાઈકલ નાઈટ
રાઈડનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ગુજરાત
કન્વેન્શન સેન્ટર હતું. સાઈકલોન
સાઈકલિંગ ક્લબના જીગર પટેલ
જણાવે છેકે, ‘આશરે 600 જેટલા
લોકોએ આ નાઈટ રાઈડમાં ભાગ
લીધો હતો. સાઈકલ ચલાવવાના
ફાયદો લોકો સુધી પહોંચે તે માટે
અમે આવી ઈવેન્ટ્સનું આયોજન
કરીએ છીએ. આવી રીતે સ્વાસ્થ્ય
પણ સારું રહેશે અને પર્યાવરણ

પણ. આ નાઈટ રાઈડમાં 12 વર્ષથી
લઈને 75 વર્ષના લોકોએ ભાગ
લીધો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ,
હાઉસવાઈફ, ડોક્ટર, સીએ,
સિનિયર કોર્પોરેટ એમ્પ્લોઈઝ,
આંત્રપ્રિન્યોર્સ, રીટાયર્ડ ગર્વમેન્ટ
ઓફિસર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ચોમાસંુ બેસતા હવે ચાર મહિના
પછી સાઈકલ નાઈટ રાઈડ ફરી શરૂ
કરીશું.’ નાઈટ રાઈડની શરૂઆત
રાત્રે 10 વાગે થઈ ગઈ અને 11.30
થતાં રાઈડર્સ પાછા ગુજરાત કન્વેશન
સેન્ટર ખાતે પાછા ફર્યા હતા.
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પ્લાનને કોમર્શિયલ
કરવામાં મદદ કરાશે

ડો. હિરેન વેદામે વધુમાં જણાવ્યુ
કે, આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન અમે
આઇસબ્રેકિંગ અને મેચ-મેકિંગનાં
જુદા-જુદા સેશન્સ કરાવીશું, તેમજ
ટેકનોલોજી કોમર્શિયલાઇઝેશન
માટેનાં સેમિનાર પણ કરીશું.
તદઉપરાંત આ પાર્ટિસિપન્ટ્સને
તેમનાં માર્ગદર્શકની સાથે ટેકનોલોજી
પ્લાનને કોમર્શિયલાઇઝ કેવી રીતે
કરવો તેનાં પર કામ કરવાનો મોકો
મળશે. 3 દિવસનાં આ પ્રોગ્રામનાં
અંતે પાર્ટિસિપન્ટ્સનાં પ્લાન્સને
એક્સપર્ટ્સની પેનલને, ઇન્વેસ્ટર્સને
અને આત્રપ્રિન્યોર્સને દર્શાવવામાં
આવશે. આ પ્રોગ્રામ પૂરો થયા
બાદ પણ વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા
સાથે સંકળાયેલાં રહેશે, તેમજ
આઇઆઇટી દ્વારા પછીથી પણ મદદ
કરવામાં આવશે.

િસટી િરપોર્ટર } હવે ચાર મહિના
ચોમાસું બેસશે, તેથી આમાં સેફ્ટી
ઈશ્યુને ધ્યાનમાં રાખીને ચાર
મહિના સાઈકલ નાઈટ રાઈટ બંધ
રહેશે તેમ વિચારીને સાઈકલોન
સાઈકલ ક્લબ દ્વારા 12મી જૂને
આ સિઝનની છેલ્લી નાઈટ રાઈડનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પણ
જાણે કદાચ વરસાદને પણ સાઈકલ
નાઈટ રાઈડમાં ભાગ લેવો હોય તેમ
સાંજ થતાં વરસાદે અમદાવાદમાં
આગમન કરી દીધું. તેથી સાઈકલ
રાઈડ થશે કે નહીં તેવી અટકળો

સાઈકલોન સાઈકલિંગ ક્લબની ઘણી ઈવેન્ટ્સ કવર કરી, પણ ક્યારેય આ રાઈડમાં હું જોડાઈ
નહોતી. આ રાઈડ ખરેખર કેવી હોય છે અને રસ્તાનો માહોલ કેવો હોય, ટ્રાફિક કેવી રીતે
મેનેજ થાય છે, હોર્ન વગાડવામાં એક્સપર્ટ અમદાવાદીઓને સાઈકલ રાઈડ કેવી લાગે છે,
તે માટે આ સિઝનની છેલ્લી સાઈકલ રાઈડ મે ‘માય બાઈક’ સાઈકલ પર માણી.15કિમી.
સુધીની સાઈકલ પરેડમાં 600 લોકોને એકસાથે સાઈકલ રાઈડ કરતાં જોઈને રસ્તા પર ઉભેલા,
કાર,સ્કૂટર ચલાવનાર અમદાવાદીઓ પણ અચંબિત થઈ ગયા હતા, જેમાંથી ઘણા લોકો પોતાનું

કેનવાસ પર જોવા મળી
મધુબની શૈલી અને મોન્સૂનમાં જ્યોર્જેટ આપશે સ્ટાઈલિશ લૂક
કોલકાત્તાનું કલ્ચર

painting exhibition
િસટી િરપોર્ટર } ફેબ્રિઆનો
પેપર ઉપર કલાકારોએ વોટર
કલરને એવી રીતે સ્પ્રેડ કર્યા છે
કે બનારસના ઘાટ અને સમગ્ર
કોલકાતાનું કલ્ચર જાણે ગેલેરીમાં
ખડું થયેલું જોવા મળે છે. રવિશંકર
રાવળ આર્ટ ગેલેરીમાં ત્રણ આર્ટિસ્ટ
જેમાં કોલકાતાના રાહુલ ચક્રવર્તી,
નિકીતા મંડલ અને અમદાવાદના
પારૂલ રાવલે વોટર કલર ઉપરાંત
કેટલાક મધુબની શૈલીમાં ચિત્રો

રજૂ કર્યા છે. કુલ 70 ચિત્રોમાંથી
પારુલ રાવલે 19 ચિત્રો બિહારની
મધુબની સ્ટાઈલના તૈયાર કર્યા
છે. શરૂઆતમાં રંગોળીના રૂપમાં
રહ્યા પછી આ કલા ધીમે ધીમે
આધુનિક સ્વરૂપે કપડા, દિવાલો
અને પેપર ઉપર પણ ઉતરી
આવી છે. એમ પણ કહેવાય
છે કે રાજા જનકે રામ-સીતાના
વિવાહ દરમ્યાન મધુબની શૈલીના
ચિત્રો મહિલા કલાકારો પાસે
બનાવડાવ્યા હતાં.

}આર્ટિસ્ટ નિકીતા મંડલનું આ ચિત્ર કોલકાતાના વિક્ટોરીયલ

મેમોરિયલનું છે. હેન્ડમેડ પેપર ઉપર તેમણે આ ચિત્રમાં ગ્રીન કલરથી
નેચર, બ્લ્યૂથી આકાશ અને બીજા મિશ્રણથી મેમોરિયલની આગળ
પાણી દર્શાવીને વોટર કલર કેટલી સ્ટ્રાંગ ઈફેક્ટ આપે છે તે બતાવ્યું
છે. તેમણે અહીં 27 ચિત્રો રજુ કર્યા છે જેમાં કોલકાતાની ટ્રામ તેમજ
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટનો નજારો પણ દર્શાવ્યો છે.
આ ચિત્રમાં આર્ટિસ્ટ પારૂલ
રાવલે મધુબની શૈલીમાં
બિહાર અને ગુજરાતને
કનેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ
કર્યો છે. ગાંધીજી તેમના
ચરખો કાંતવાના કામમાં
ઓતપ્રોત છે ત્યારે
આજે પણ દેશભરમાંથી
તેમને હજારો હાથ આપવા
સક્ષમ છે તે બતાવવાનો
પ્રયાસ આર્ટિસ્ટે ચિત્રમાં
સુંદર રીતે દર્શાવવાનો
કર્યો છે.

એક્સપર્ટ સેઝ

રત્ના
શાહે
મોન્સૂન સ્પેશિયલ
અટાયર ડિઝાઈન કર્યા છે. રત્ના
શાહ જણાવે છે, ‘જ્વેલરીમાં અમારી
સ્પેશિયાલીટી છે. અમદાવાદીઓની
સ્ટાઈલ ક્વોશન્ટમાં થોડો ફેરફાર લાવવા
માટે અમે ડિઝાઈન ક્લોથીંગ્સ લોન્ચ કર્યું
છે. અને મોન્સૂનને ધ્યાનમાં રાખીને તે
પ્રમાણે અટાયર ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા
છે. પાર્ટીવેર અને રૂટિનવેર કલેકશનમાં
લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે.’

મોન્સૂન ફેશન : મોન્સૂનમાં સિમ્પલ કપડાં,
પાતળા પણ ડાર્ક કપડાં પહેરવાનો
આગ્રહ રાખવો જોઈએ. એમ્બ્રોઈડરી
કરતાં અલગ-અલગ કટ્સવાળા કપડાં
વધારે સારા લાગશે. વાતાવરણ વાદળિયું
હોય છે આવામાં કલરફુલ કપડાં સારો
ઓપ્શન છે.
મોન્સુન જ્વેલરી : આ મોન્સૂનમાં ડાયમંડ
થોડા અવોઈડ કરી શકાય. કલર સ્ટોન જ્વેલરી મોન્સૂનને કલરફુલ બનાવશે.
મોન્સૂન ફેબ્રિક : મલ, શિફોન, સિલ્ક, જ્યોર્જેટ, નેટ જેવા ફેબ્રિક હાલમાં ચાલી રહ્યા છે.
જોકે જ્યોર્જેટ ફેબ્રિક મોન્સૂનમાં બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
મોન્સૂન કમ્ફર્ટ : સિગાર પેન્ટ, પ્લાઝો પેન્ટ્સ, શોર્ટ સ્કર્ટ, રેપરાઉન્ડ ટોપ, શોર્ટ કુર્તી,
શોટ્સ.

ગ્રુપ : 3, પેરેન્ટ્સ

વાહન સાઈડ પર મૂકી ફોટો ક્લિક કરી લેતાં હતાં. ટ્રાફિક જામ ના થાય એટલે સાઈકલ ક્લબના
વોલેન્ટિયર્સ ટ્રાફિક પોલીસ સાથે ચાર રસ્તા પર ઉભા હતા. જોકે હોર્ન મારવામાં એક્સપર્ટ એવા
અમદાવાદીઓ સાઈકલિસ્ટને જવા માટે રસ્તો આપતા હતા અને હા, માત્ર 10 ટકા ઉતાવળિયા
વાહનચાલકો સાઈકલિસ્ટને જોઈને હોર્ન મારતાં, રૂટમાં 90 ટકા અમદાવાદીઓએ સાઈકલ
રાઈડર્સની રાઈડને માન આપ્યું હતુ અને તેમને જોઈને સ્માઈલ કરતાં હતાં. કદાચ ચાર મહિના
પછી યોજાનાર રાઈડમાં તેઓ જોડાય તેવું મનોમન વિચારી પણ લીધુ હોય..! - ચૈતાલી ભગત

પહેલાં વરસાદે અમદાવાદમાં આગમન કરી દીધું. વરસાદના આગમન સાથે જ શહેરમાં મોન્સૂન એક્ઝિબિશનની
શરૂઆત થઈ ગઈ છે. શહેરના આર સ્ટુડિયોમાં મોન્સૂન સ્પેશિયલ અટાયરનું એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવ્યું છે.

િસટી િરપોર્ટર } ટ્યુનિક્સ, પ્લાઝો,
સિગાર પેન્ટ્સ, ડિફરન્ટ્સ કટ્સ લોન્ગ
ટોપ્સ અને મલ કોટન, જ્યોર્જેટ જેવા
અટાયર-ફેબ્રિક આ મોન્સુનની સિઝનમાં
તમારા વોર્ડરોબમાં આવી જાય તો
તમે સમજી લોકો કે તમે ફેશનની
સાથે ચાલી રહ્યા છો. આનંદનગરપ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં આવેલ આર
સ્ટુડિયોમાં મોન્સૂન સ્પેશિયલ કલેકશન
લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ડિઝાઈનર

ગુજરાત કન્વેશન સેન્ટરથી ડ્રાઈવઈન રોડ, સાલ હોસ્પિટલ ક્રોસ રોડ,
ત્યાંથી જજીસ બંગ્લો, માનસી સર્કલ,
કેશવબાગ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ,
નેહરૂનગર, સી.એનથી આંબાવાડી
સર્કલ, લો ગાર્ડન, મીઠાખળી
સિક્સ રોડ,નવરંગપુરા બસ સ્ટેન્ડ,
સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સેપ્ટ, એલ.ડી
યુનિ. રોડ, પાંજરાપોળથી અટીરા,
આઈઆઈએમ ફ્લાયઓવરથી
ગુજરાત કન્વેશન સેન્ટરે રાઈડ પુરી.

એકતા પટેલ, હર્ષિલ શાહ, સુનીલ ગુલાબાની,
કાજલ ગુલાબાની, આદિત્ય મહેતા, રિશીત
કિનારીવાલા, પ્રેયલ કિનારીવાલા, કાજલ ગુલબાની,
કવિતા શાહ, સંકેત તોરખાની.
એકતા પટેલ જણાવે છે કે, ‘અમે ફ્રેન્ડઝ 
ગ્રુપમાં રાઈડ કરીએ છીએ. અમારો
એક ફ્રેન્ડ રેગ્યુલર રાઈડ કરે છે. તેના
દ્વારા આ રાઈડ વિશે ખબર પડી. ગ્રુપમાં
બધા મેરીડ કપલ છે અને એકને છોડીને
દરેક કપલ પેરેન્ટ્સ છે, અમે સાઈકલિંગ
માટે પેશનેટ છીએ તેથી અમે નાઈટ રાઈડમાં
જોડાયા છીએ.’

અભિષેક આદેસરા (બિઝનેસ મેન),
સોનાલી આદેસરા (સી.એ)
સોનાલી આદેસરા જણાવે છેકે,
‘સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઈટ
પરથી અમને આ નાઈટ રાઈડ
વિશે ખબર પડી હતી, આજે અમે
પહેલીવાર નાઈટ રાઈડ માટે
આવ્યા છીએ. અમે  જીમિંગ કરીએ
છીએ એટલે અમને આશા છે જ
અમે 15 કીમી સાઈકલ પર રાઈડ
કરી શકીશુ તેટલે આ નાઈટ
રાઈડમાં જોડાયા છીએ.’

પોતાનું વાહન
સાઈડ પર મૂકી
ક્લિક કરી લેતાં

નાઈટ રાઈડનો રૂટ

યોગા ડે: જીટીયુનાં 3 હજાર
સ્ટુડન્ટ્સ-સ્ટાફ કરશે યોગા

િસટી િરપોર્ટર } સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘે
177 દેશોનાં સહયોગથી 21
જૂનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ
તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કર્યું છે, તે
નિમિત્તે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ
યુનિવર્સિટી અને સંલગ્ન કોલેજોએ
યોગા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ
લેવાનું આયોજન કર્યું છે. 21મી
જૂને જીટીયુનાં ચાંદખેડા કેમ્પસમાં
આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં 3000 કે
તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેસરો
અને સ્ટાફ ભાગ લેશે. આ વિશે
વાત કરતાં જીટીયુનાં ઇન્ચાર્જ
વાઇસ ચાન્સેલર ડો. રાજુલ ગજ્જરે
જણાવ્યું કે, જીટીયુએ લકુલીશ યોગ
યુનિવર્સિટીનાં સહયોગમાં 300

કર્મચારીઓને તાલીમ આપવાની
શરૂઆત કરી છે. લકુલીશ યોગ
યુનિવર્સિટીનાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
વિરલ રાવલ અને તેમની ટીમે
10મી જૂનથી જીટીયુનાં સ્ટાફને
યોગાસનોની તાલીમ આપવાની
શરૂઆત કરી છે. આ તાલીમ 20મી
જૂન સુધી ચાલશે.
યોગની તાલીમ આપનાર વિરલ
રાવલે જણાવ્યું કે, યોગ કોઇ ચોક્કસ
ધર્મ કે ધાર્મિક વ્યવસ્થા માટે નથી.
તેનો હેતુ શરીર, મન, લાગણી અને
ઉર્જા વચ્ચે સમન્વય સાધવાનો છે.
યોગની સાદી ટેક્નિકની મદદથી
આપણા શારિરીક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો
કરી શકાય છે.

