
સાહિત્ય પ્રત્યયેનો પ્રયેમ આપણનયે ભાષા પ્રયેમ 
સુધી લઈ જા્ય છે. સ્ટુડન્ટસ કોઈ પણ હિદ્ા 

શાખાનો િો્ય, તયેનામાં ભાષા પ્રત્યયેનો પ્રયેમ 
્યથાિત રિેિો જોઇએ. 
} ડૉ. એમ.એન. પ્ેલthursday, 24.12.2015
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કોલેજમાં પ્રવેશ થાય એટલે વવવવધ ડેઝના સેવલબ્ેશનંુ એક જબરદસ્ત આકર્ષણ યુવાઓમાં હોય છે. આજકાલ શહેરની કોલેજમાં 
વરિસમસના માહોલ સાથે ડેઝનું પણ સેવલબ્ેશન ચાલી રહું છે. કોલેજમાં ગ્ાઉનડમાં સટટુડન્ટસ હેપી મૂડ  સાથે  જોવા મળી રહાં 
છે.શહેરની એચએલઆઈસીના સટટુડનટસ બુધવારે પો્તાના ચાઈલડહૂડમાં ખોવાયા હ્તાં. સૌને પો્તાના બાળપણના વદવસો યાદ આવી 
ગયાં હ્તાં. કેમપસમાં આ સટટુડનટસ નાના ભૂલકાઓ જેવા ડ્ેવસંગમાં નખરા કર્તા જોવા મળયાં હ્તાં. ડેઈલી ટટુવ્હલર લઈને આવ્તાં 
સટટુડનટસે હાથમાં વોટરબેગ લઈને નાની સાઈકલ સાથે લોલીપોપ ચૂસીને ‘ચાઈલડ ડે’નું સેવલબ્ેશન કયુું હ્તું.

ચાઈલડ િૂડમાં ખોિા્યા 
HLICના  સ્ટુડન્ટસ

News 
Flick

કરણહસંિ પરમાર

શિેરમાં ્યોજાશયે 
‘હિકેનડ હિનડો - 8’
હસ્ી ફરપો્્ટર   @ahm_cb

શહેરમાં એક ફલી માકકેટ ભરાવા 
જઇ રહું છે. ‘વવકેનડ વવનડો’ના 
નામથી ફેમસ આ ફલી માકકેટની 
8મી સીઝન શહેરમાં વરિસમસ 
થીમ પર યોજાવા જઇ રહી છે. 
145 સટોલસ સાથે કણા્ષવ્તી 
કલબ ખા્તે ્તારીખ 25,26,27 
ડડસેમબરના  રોજ યર એવનડિંગ 
ફલી માકકેટ યોજાશે, જેમાં 
45થી વધુ ગુજરા્ત બહારના 
ડડઝાઇનસ્ષ અને ડડલસ્ષ આવશે. 
ફેશન વેર,  જવેલરી, હોમ ડેકોર 
- ફુલ લાઇફસટાઇલ પ્રોડક્ટસની 
સાથે સાથે ડકડઝ કાવન્ષવલ 
અને ફૂડ, મયુવઝક અને ફનનું 
સુપબ્ષ કોવમબનેશન યોજાશે. 
કલરફુલ ડેકોરની સાથે માશ્ષલ 
આટ્ટનું પ્રદશ્ષન કરવામાં આવશે.

IIT - Gnના પાલયેજ 
કેમપસનયે િટુડકો એિોડ્ટ
હસ્ી ફરપો્્ટર   @ahm_cb

ઇવનડયન ઇવનસટટ્ુટ ઓફ 
ટેકનોલોજી, ગાંધીનગરને 
હાઉવસંગ એનડ અબ્ષન ડેવલોપમેનટ 
કોપપોરેશન વલવમટેડ ડડઝાઇન 
એવોડસ્ષ 2015 એનાય્ત 
થયો. આઇઆઇટી-
જીએનનાં પાલેજનાં નવા 
કેમપસનાં નવાં સટાફ 
હાઉવસંગ અને સટટુડનટ 
હોસટેલે ‘કોસટ ઇફેવકટવ 
રુરલ-અબ્ષન હાઉવસંગ ઇનકલુડડિંગ 
ડડઝાસટર રેવસસટનટ હાઉવસંગ’ની 
કેટેગરીમાં એવોડ્ટ જી્તી લીધો છે. 
આઇઆઇટીજીએનને આ એવોડ્ટ 

ખાસ ્તેમણે બનાવેલી વબલડીીંગ 
ટેકનોલોજીને લીધે મળયો છે. 
્તેમણે વબલડીીંગને ભૂકંપ રેવઝસટનટ 
ટેકનોલોજીથી ્તૈયાર કરી છે.  
આઇઆઇટી-જીએનનાં ડાયરેકટર 
પ્રો. સુધીર જૈને કહું કે, અમારું 

આ 400 એકરનું સાબરમ્તી 
નદીનાં ડકનારે આવેલાં 
કેમપસનાં વવકાસે અમને 
નવી શોધની ્તક આપી. 

‘હટુડકો’ એવોડ્ટ કેમપસ 
ડેવલોપમેનટમાં ઇનોવેશનસ 

માટે જાણી્તાં છે. ભાર્તમાં 
ભૂકંપ રેવઝસટનટ કનસટ્રકશને 
એક પદ્ધવ્તસરનાં કનસટ્રકશનની 
શકય્તા ઊભી કરી છે.’

સિટી 
પ્રાઈડ

તુષાર દિયે/ધહમમિષ્ા પ્ેલ  @ahm_cb

} અસહિષણુતાનો મુદ્ો જોક બની ગ્યો છે
અતયાર સુધીમાં અસવહષ્ણુ્તાનો મુદ્ો એક જોક બની 
ગયો છે. આપણે બધા સવહષ્ણુ્તા અને અસવહષ્ણુ્તા 
વવશે વા્તો કરી કરીને બહટુ થાકયા છીએ.
} મનયે સમજાતુ નથી કે શાિરુખ આિું કેમ બોલ્યો?
મને સમજા્તુ નથી કે શાહરુખ આવું કેમ બોલયો? કદાચ 
એના ઈમેજ કનસલટનટે કહું હશે કે આવું કઈક બોલ 
અને ચચા્ષમાં આવ. પણ રેફરનસ ટટુ કોનટેકટ જોઈએ 
્તો ઘણા લોકો એવું માને છે કે વા્તને વધુ ચગાવવામાં 
આવી છે. કેટલાક લોકો એ માટે મીડડયાને પણ દોવર્ત 
માને છે. વસવમલરલી આવમરમાં પણ કેટલાક એવું માને 
છે કે મીડડયાએ આ મુદ્ો ચગા્યો. પણ અવલટમેટલી 
્તમે જયારે મીડડયા સમક્ષ બોલ્તા હોવ અને ્તમે 
રોલમોડલ હોવ તયારે ્તમારે બોલવામાં સાવધાની 
રાખવાની જરૂર હોય છે.
} ‘હદલિાલયે’ના હિરોધથી શાિરુખ સાચો સાહબત થા્ય
શાહરુખ માટે આવું કશું બોલવાની જગયા નહો્તી અને 
એ બોલયો એનો આટલો વવરોધ કરવાની જરૂર નહો્તી. 
્તોડફોડ કરીને ્તો એને સાચો સાવબ્ત કરવામાં આવી 
રહો છે. ભાર્તીય્તા સાગર જેટલી વવશાળ છે એણે 
ઘણુ સમાવી લીધુ છે. સમજા્તુ નથી કે હવે એનું ્તવળયુ 
કેમ દેખાઈ રહું છે?
} ઘ્નાનો લોપ માત્ર સુરયેશ જોશીના હનબંધોમાં નથી િોતો
હમણા એક ગજુરા્તી ડફલમ વવશ ેસાંભળયુ ંક ે એમા વા્તા્ષ 
જ નથી. એક માહૌલ છે. હોય એવંુ. ઘટના્તતવનો લોપ 
માત્ર સરુશે જોશીના વનબધંોમા ંજ ન હોય, ગજુરા્તી 
ડફલમોમાં પણ હોય.  }અનસંુધાન પયેજ -2

"અસહિષણુતાનો મુદ્ો િિયે 
જોકસ બની ગ્યો છે'

સિવ્ય ભરાસ્કરની મુલરા્કરાતે આવેલરાં િર્શન જરીવરાલરા ્કહે છે

એ કટર િર્શન જરીવરાલરા આજે પોતરાનરા રો ‘નોટં્કી ન્યુઝ’નરા પ્મોરન મરાટે રહેરની મુલરા્કરાતે 
આવ્યરા હતરા. આ િરસમ્યરાન તેમણે ‘સિવ્ય ભરાસ્કર’ની મુલરા્કરાત પણ લીધી હતી. જેમરાં તેમણે 

મીડડ્યરા, અિસહષ્ણુતરા, ગુજરરાતી ડિલમો િસહતનરા અને્ક મુદ્ે પોતરાનરા સવચરારો રજૂ ્ક્યરા્શ હતરા. 

હદવ્યભાસકરનો નો નયેગય્ે ીિ 
ન્યઝુનો હનણમિ્ય અહભનદંનનયે પાત્ર
હું સિવ્યભરાસ્કરની નો નેગેટીવ ઝુંબેરને બહુ િરારી ગણુ 
છું.તમરારી આ પહેલને હું આવ્કરારું છું. આ તમે ્કોઈ 
બરાળરાગોળી નથી પરાતરા. આવો ્કોઈ સનણ્શ્ય ્કોનનિ્યિલી 
લેવો એ અસભનંિનને પરાત્ર છે. ્કરારણ ્કે, ઘઉંમરાંથી ્કરાં્કરરા 
્કરાઢીને ઘઉંનો લોટ િળવરાનું ્કરામ જનરા્શસલસટનું છે.

સયેનસર બોડ્ટ સામયેનો હિરોધ ્યોગ્ય
િેનિર િરામેનો સવરોધ વ્યરાજબી છે. ડિલમ િટીટીડિ્કેરન 
ઈઝ વન સથંગ એનડ સબઈંગ  િેનિર અનધર સથંગ. હું મરાનું 
છું ્કે ઈટ ઈઝ િેનટ્રલ બોડ્ડ ઓિ ડિલમ િટીટીડિ્કેરન. ઈટ 
ઈઝ નોટ િેનિર બોડ્ડ. ધે્ય રૂડ નોટ એકટ એઝ િેનિર.

િીફડ્યો ઈન્રવ્યુ જુઓ                                                            પર 

સ્ટુડન્સ િિયે હડઝાઈન ઓનલાઈન શીખી શકશયે
હસ્ી ફરપો્્ટર   @ahm_cb

દુવનયાભરમાં ઓનલાઈન એજયુકેશનનું ઈમપોટ્ટનસ 
વધી રહું છે તયારે અમદાવાદ એનઆઈડી પ્રથમ 
વખ્ત આ વદશામાં આગળ વધી રહું છે.નેશનલ 
ઈવનસટટ્ૂટ ઓફ ડડઝાઈન હવે ઓનલાઈન ડડઝાઈન 
એજયુકેશન ્તરફ આગળ વધયું છે. કોઈ પણ 
એડરયાના પ્રોફેશનલ ઉપરાં્ત સકકૂલ સટટુડનટસ આ 
ઓનલાઈન પલેટફોમ્ષના માધયમથી ડડઝાઈનના 
બેવઝક ફંડામેનટલ શીખી શકે છે. ડડઝાઈનના 
બદલા્તા પ્રવાહો સાથે સટટુડનટસ ્તાલ મીલાવી શકે 
્ેત માટે 24 ડડસેમબરથી એનઆઈડી ઓનલાઈન 
ડડઝાઈન એજયુકેશન (નોડ) શરૂ કરી રહું છે. આ 
પલેટફોમ્ષ અં્તગ્ષ્ત સટટુડનટસ કોઈ પણ જગયાએ 
હોય તયાંથી ્તે ડડઝાઈનના પાઠ શીખી શકે છે. આ 
દેશનો પ્રથમ ઓનલાઈન ડડઝાઈન કોસ્ષ છે.

માત્ર 2 િજાર રૂહપ્યામા ંજ ઈન્રનય્ે ના માધ્યમથી ઘયેર બય્ે ા ‘જ્ાનગગંા’
 એનઆઈડી ઓનલાઈન ડડઝાઈન એજયુકેશન માટે સટટુડનટસએ https//node.nid.edu/ પર રવજસટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. કોઈ પણ સકકૂલ 
સટટુડનટસથી લઈને પ્રોફેશનલ આ એજયુકેશન કરી શકે છે. ્તેના માટે ્તેણે 2 હજાર રૂવપયા ફી ્તરીકે આપવાના રહેશે. જો સટટુડનટસ ઘરે 
બેઠા રોજ 4 કલાક આ એજયુકેશન લે ્તો 5 વીકમાં અને વધુમાં વધુ 6 મવહનામાં આ કોસ્ષ પૂણ્ષ થશે. સટટુડનટસ ગમે તયારે રવજસટડ્ટ થાય 
તયારથી 6 મવહનાનો સમયગાળો ગણાશે.

સ્ટુડન્મા ંમયેચ્યોફર્ી લાિિાનો પ્ર્યાસ
 િિયેનો સમ્ય પ્રયેક્્કલી હિચારિાનો છે. સકકૂલ સ્ટુડન્સની 
સાથયે પ્રોિેશનલ ઈઝી એ્સયેસ કરી શકે તયેિું અમયે ઈચછીએ 
છીએ.  અમારો આ પ્ર્યાસ માત્ર અમદાિાદના જ નિીં દયેશના 
અનયે દુહન્યાના ફડઝાઈનપ્રયેમી સ્ટુડન્સમાં મયેચ્યોફર્ી 
લાિિાનો છે. તયેમાં સૌપ્રથમ ફડઝાઈન એ્લયે શંુ ત્યાંથી શરૂ 
કરીનયે હમહનમન ફરસોસમિથી કેિી રીતયે આ ફિલડમાં આગળ 
િધી શકા્ય તયેની જાણકારી મળશયે.
} પ્રધ્યુમન વ્યાસ, ડા્યરયે્્ર, એનઆઈડી


