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સાહિત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણને ભાષા પ્રેમ
સુધી લઈ જાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ વિદ્યા
શાખાનો હોય, તેનામાં ભાષા પ્રત્યેનો પ્રેમ
યથાવત રહેવો જોઇએ.
} ડૉ. એમ.એન. પટેલ

બે ફિલ્મોના વિવાદનું સમાધાન કોર્ટ બહાર કરશે | 05

દિવ્ય ભાસ્કરની મુલાકાતે આવેલાં દર્શન જરીવાલા કહે છે
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કરણસિંહ પરમાર

ક્ટર દર્શન જરીવાલા આજે પોતાના શો ‘નોટંકી ન્યુઝ’ના પ્રમોશન માટે શહેરની મુલાકાતે
આવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની મુલાકાત પણ લીધી હતી. જેમાં તેમણે
મીડિયા, અસહિષ્ણુતા, ગુજરાતી ફિલ્મો સહિતના અનેક મુદ્દે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા.

તુષાર દવે/ધર્મિષ્ઠા પટેલ @ahm_cb

} અસહિષ્ણુતાનો મુદ્દો જોક બની ગયો છે

અત્યાર સુધીમાં અસહિષ્ણુતાનો મુદ્દો એક જોક બની
ગયો છે. આપણે બધા સહિષ્ણુતા અને અસહિષ્ણુતા
વિશે વાતો કરી કરીને બહુ થાક્યા છીએ.

} મને સમજાતુ નથી કે શાહરુખ આવું કેમ બોલ્યો?

કોલેજમાં પ્રવેશ થાય એટલે વિવિધ ડેઝના સેલિબ્રેશનંુ એક જબરદસ્ત આકર્ષણ યુવાઓમાં હોય છે. આજકાલ શહેરની કોલેજમાં
ક્રિસમસના માહોલ સાથે ડેઝનું પણ સેલિબ્રેશન ચાલી રહ્યું છે. કોલેજમાં ગ્રાઉન્ડમાં સ્ટુડન્ટ્સ હેપી મૂડ સાથે જોવા મળી રહ્યાં
છે.શહેરની એચએલઆઈસીના સ્ટુડન્ટસ બુધવારે પોતાના ચાઈલ્ડહૂડમાં ખોવાયા હતાં. સૌને પોતાના બાળપણના દિવસો યાદ આવી
ગયાં હતાં. કેમ્પસમાં આ સ્ટુડન્ટસ નાના ભૂલકાઓ જેવા ડ્રેસિંગમાં નખરા કરતા જોવા મળ્યાં હતાં. ડેઈલી ટુવ્હિલર લઈને આવતાં
સ્ટુડન્ટસે હાથમાં વોટરબેગ લઈને નાની સાઈકલ સાથે લોલીપોપ ચૂસીને ‘ચાઈલ્ડ ડે’નું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.

મને સમજાતુ નથી કે શાહરુખ આવું કેમ બોલ્યો? કદાચ
એના ઈમેજ કન્સલટન્ટે કહ્યું હશે કે આવું કઈક બોલ
અને ચર્ચામાં આવ. પણ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ જોઈએ
તો ઘણા લોકો એવું માને છે કે વાતને વધુ ચગાવવામાં
આવી છે. કેટલાક લોકો એ માટે મીડિયાને પણ દોષિત
માને છે. સિમિલરલી આમિરમાં પણ કેટલાક એવું માને
છે કે મીડિયાએ આ મુદ્દો ચગાવ્યો. પણ અલ્ટિમેટલી
તમે જ્યારે મીડિયા સમક્ષ બોલતા હોવ અને તમે
રોલમોડલ હોવ ત્યારે તમારે બોલવામાં સાવધાની
રાખવાની જરૂર હોય છે.

સ્ટુડન્ટસ હવે િડઝાઈન ઓનલાઈન શીખી શકશે

શાહરુખ માટે આવું કશું બોલવાની જગ્યા નહોતી અને
એ બોલ્યો એનો આટલો વિરોધ કરવાની જરૂર નહોતી.
તોડફોડ કરીને તો એને સાચો સાબિત કરવામાં આવી
રહ્યો છે. ભારતીયતા સાગર જેટલી વિશાળ છે એણે
ઘણુ સમાવી લીધુ છે. સમજાતુ નથી કે હવે એનું તળિયુ
કેમ દેખાઈ રહ્યું છે?

એનઆઈડી ઓનલાઈન ડિઝાઈન એજ્યુકેશન માટે સ્ટુડન્ટસએ https//node.nid.edu/ પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. કોઈ પણ સ્કૂલ
સ્ટુડન્ટસથી લઈને પ્રોફેશનલ આ એજ્યુકેશન કરી શકે છે. તેના માટે તેણે 2 હજાર રૂપિયા ફી તરીકે આપવાના રહેશે. જો સ્ટુડન્ટસ ઘરે
બેઠા રોજ 4 કલાક આ એજ્યુકેશન લે તો 5 વીકમાં અને વધુમાં વધુ 6 મહિનામાં આ કોર્સ પૂર્ણ થશે. સ્ટુડન્ટસ ગમે ત્યારે રજિસ્ટર્ડ થાય
ત્યારથી 6 મહિનાનો સમયગાળો ગણાશે.

હમણા એક ગુજરાતી ફિલ્મ વિશે સાંભળ્યું કે એમા વાર્તા
જ નથી. એક માહૌલ છે. હોય એવુ.ં ઘટનાતત્વનો લોપ
માત્ર સુરશ
ે જોશીના નિબંધોમાં જ ન હોય, ગુજરાતી
ફિલ્મોમાં પણ હોય. 
}અનુસધં ાન પજે -2

ચાઈલ્ડ હૂડમાં ખોવાયા
HLICના સ્ટુડન્ટ્સ
સિટી રિપોર્ટર
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દુનિયાભરમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનું ઈમ્પોર્ટન્સ
વધી રહ્યું છે ત્યારે અમદાવાદ એનઆઈડી પ્રથમ
વખત આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.નેશનલ
ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઈન હવે ઓનલાઈન ડિઝાઈન
એજ્યુકેશન તરફ આગળ વધ્યું છે. કોઈ પણ
એરિયાના પ્રોફેશનલ ઉપરાંત સ્કૂલ સ્ટુડન્ટસ આ
ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ડિઝાઈનના
બેઝિક ફંડામેન્ટલ શીખી શકે છે. ડિઝાઈનના
બદલાતા પ્રવાહો સાથે સ્ટુડન્ટસ તાલ મીલાવી શકે
તે માટે 24 ડિસેમ્બરથી એનઆઈડી ઓનલાઈન
ડિઝાઈન એજ્યુકેશન (નોડ) શરૂ કરી રહ્યું છે. આ
પ્લેટફોર્મ અંતર્ગત સ્ટુડન્ટસ કોઈ પણ જગ્યાએ
હોય ત્યાંથી તે ડિઝાઈનના પાઠ શીખી શકે છે. આ
દેશનો પ્રથમ ઓનલાઈન ડિઝાઈન કોર્સ છે.

માત્ર 2 હજાર રૂપિયામાં જ ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી ઘેર બેઠા ‘જ્ઞાનગંગા’

IIT - Gnના પાલેજ
કેમ્પસને હુડકો એવોર્ડ

સિટી રિપોર્ટર
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ખાસ તેમણે બનાવેલી બિલ્ડીંગ
ટેકનોલોજીને લીધે મળ્યો છે.
ઇન્ડિયન
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ તેમણે બિલ્ડીંગને ભૂકંપ રેઝિસ્ટન્ટ
ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગરને ટેકનોલોજીથી તૈયાર કરી છે.
હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલોપમેન્ટ આઇઆઇટી-જીએનનાં ડાયરેક્ટર
કોર્પોરેશન લિમિટેડ ડિઝાઇન પ્રો. સુધીર જૈને કહ્યું કે, અમારું
એવોર્ડ્સ 2015 એનાયત
આ 400 એકરનું સાબરમતી
થયો. આઇઆઇટીકિનારે આવેલાં
સિટી નદીનાં
જીએનનાં પાલેજનાં નવા
કેમ્પસનાં વિકાસે અમને
કેમ્પસનાં નવાં સ્ટાફ
પ્રાઈડ નવી શોધની તક આપી.
હાઉસિંગ અને સ્ટુડન્ટ
‘હુડકો’ એવોર્ડ કેમ્પસ
હોસ્ટેલે ‘કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ
ડેવલોપમેન્ટમાં ઇનોવેશન્સ
રુરલ-અર્બન હાઉસિંગ ઇન્ક્લુડિંગ માટે જાણીતાં છે. ભારતમાં
ડિઝાસ્ટર રેસિસ્ટન્ટ હાઉસિંગ’ની ભૂકંપ રેઝિસ્ટન્ટ કન્સ્ટ્રક્શને
કેટેગરીમાં એવોર્ડ જીતી લીધો છે. એક પદ્ધતિસરનાં કન્સ્ટ્રક્શનની
આઇઆઇટીજીએનને આ એવોર્ડ શક્યતા ઊભી કરી છે.’

શહેરમાં યોજાશે
‘વિકેન્ડ વિન્ડો - 8’
સિટી રિપોર્ટર
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શહેરમાં એક ફ્લી માર્કેટ ભરાવા
જઇ રહ્યું છે. ‘વિકેન્ડ વિન્ડો’ના
નામથી ફેમસ આ ફ્લી માર્કેટની
8મી સીઝન શહેરમાં ક્રિસમસ
થીમ પર યોજાવા જઇ રહી છે.
145 સ્ટોલ્સ સાથે કર્ણાવતી
ક્લબ ખાતે તારીખ 25,26,27
ડિસેમ્બરના રોજ યર એન્ડિંગ
ફ્લી માર્કેટ યોજાશે, જેમાં
45થી વધુ ગુજરાત બહારના
ડિઝાઇનર્સ અને ડિલર્સ આવશે.
ફેશન વેર, જ્વેલરી, હોમ ડેકોર
- ફુલ લાઇફસ્ટાઇલ પ્રોડક્ટ્સની
સાથે સાથે કિડ્ઝ કાર્નિવલ
અને ફૂડ, મ્યુઝિક અને ફનનું
સુપર્બ કોમ્બિનેશન યોજાશે.
કલરફુલ ડેકોરની સાથે માર્શલ
આર્ટનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.

સ્ટુડન્ટમાં મચે ્યોરિટી લાવવાનો પ્રયાસ
હવેનો સમય પ્રેક્ટિકલી વિચારવાનો છે. સ્કૂલ સ્ટુડન્ટસની
સાથે પ્રોફેશનલ ઈઝી એક્સેસ કરી શકે તેવું અમે ઈચ્છીએ
છીએ. અમારો આ પ્રયાસ માત્ર અમદાવાદના જ નહીં દેશના
અને દુનિયાના ડિઝાઈનપ્રેમી સ્ટુડન્ટસમાં મેચ્યોરિટી
લાવવાનો છે. તેમાં સૌપ્રથમ ડિઝાઈન એટલે શું ત્યાંથી શરૂ
કરીને મિનિમન રિસોર્સથી કેવી રીતે આ ફિલ્ડમાં આગળ
વધી શકાય તેની જાણકારી મળશે.
} પ્રધ્યુમ્ન વ્યાસ, ડાયરેક્ટર, એનઆઈડી

} ‘દિલવાલે’ના વિરોધથી શાહરુખ સાચો સાબિત થાય

} ઘટનાનો લોપ માત્ર સુરેશ જોશીના નિબંધોમાં નથી હોતો

વીડિયો ઈન્ટરવ્યુ જુઓ

પર

દિવ્યભાસ્કરનો નો નેગેટીવ
ન્યુઝનો નિર્ણય અભિનંદનને પાત્ર

હું દિવ્યભાસ્કરની નો નેગેટીવ ઝુંબેશને બહુ સારી ગણુ
છું.તમારી આ પહેલને હું આવકારું છું. આ તમે કોઈ
બાળાગોળી નથી પાતા. આવો કોઈ નિર્ણય કોન્સિયસલી
લેવો એ અભિનંદનને પાત્ર છે. કારણ કે, ઘઉંમાંથી કાંકરા
કાઢીને ઘઉંનો લોટ દળવાનું કામ જર્નાલિસ્ટનું છે.

સેન્સર બોર્ડ સામેનો વિરોધ યોગ્ય

સેન્સર સામેનો વિરોધ વ્યાજબી છે. ફિલ્મ સર્ટીફિકેશન
ઈઝ વન થિંગ એન્ડ બિઈંગ સેન્સર અનધર થિંગ. હું માનું
છું કે ઈટ ઈઝ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટીફિકેશન. ઈટ
ઈઝ નોટ સેન્સર બોર્ડ. ધેય શૂડ નોટ એક્ટ એઝ સેન્સર.

