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સેમિ ફાઈનલ છે, આજે તો રજા..!
સેમિ ફાઈનલ મેચના કારણે અમારા કર્ણાવતી
નોલેજ કેમ્પસમાં રજા આપી દેવામાં આવી છે. એટલે
વિદ્યાર્થીઓ ઘરે રહીને કે પછી મિત્રો સાથે રહીને
પોતાની રીતે ક્રિકેટની મઝા માણી શકે. આ સિવાય
કોર્પોરેટ ઓફિસના એમ્પ્લોઈઝ માટે ક્રિકેટ સ્કીનિંગનું
ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
- રિતેશ હાંડા, એમ.ડી. યુનાઈટેડ વર્લ્ડ ગ્રુપ

તમામ એમ્પ્લોઈઝને ઈિન્ડયન ટી-શર્ટ!
અમે અમારા તમામ એમ્પ્લોઈઝ માટે ઈિન્ડયન ટીમની
ટી-શર્ટનો ઓર્ડર આપ્યો છે, જે પહેરીને ઓફિસમાં જ
એમ્પ્લોઈઝ મેચની મજા માણી શકશે. - પ્રકાશ કોરડિયા,

થોડાં દિવસથી
ગરમી વધુ
પડી રહી છે
તેથી કોઈ ખાસ
મોટી તૈયારીઓ
નથી પણ હા
લાઈવ કિક્રેટ
સ્કીનિંગ એસી
ટીવી રૂમમાં
મેમ્બર્સ માટે ખાસ
કરવામાં આવ્યું છે.
- વિરાજ મહેતા,
વાઈસ પ્રેસિડન્ટ,
કર્ણાવતી ક્લબ.

હેડ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, વેરાસિટી ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ પ્રા.લિ.

ઈલસ્ટ્રેશન : ભરત દેસાઈ

CLUBવર્લ્ડકપની

વર્લ્ડ કપ સેિમ ફાઈનલ... આજે ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે કરો યા મરોનો જંગ. વહેલી સવારથી અમદાવાદી ટીવી સામે
ગોઠવાઈ જશે, ક્રિકેટનો આ ફીવર કોર્પોરેટ ઓફિસીસથી પણ અળગો નથી રહી શક્યો. ઘણી કંપનીઓમાં એમ્પ્લોઈઝ
માટે નાસ્તા-પાણી સાથે મેચ જોવાનું આયોજન કરાયું છે, તેવી જ રીતે કલબ્સમાં પણ સભ્યો માટે ખાસ સ્ક્રીનિંગ રખાયું છે.
ચૈતાલી ભગત } 26 માર્ચ 2015 એટલે કે આજનો દિવસે સાંજ સુધી સૌ ક્રિકેટપ્રેમી શહેરીજનોનું દિલ ધડકતું
રહેશે. કારણ છે ઈન્ડિયા-ઓસ્ટ્રેલિયાની મેચ ! ભારત આ વર્લ્ડકપમાં હજુ સુધી એકપણ મેચ હાર્યું નથી.. તો
આજે શું થશે? ω આ જીત બરકરાર રહેશે કે કેમ તે આજે સાંજે ખબર પડી જશે, પણ ત્યાં સુધી ω દરેક બોલ-એ-બોલ
પર આપણી ચાંપતી નજર રહેશે..! આવામાં ઓફિસ જવાનો તો કેટલો ત્રાસ લાગે !!! અને બધા રજા લઈ
લે તો કામ કોણ કરે ω? બોસ? એટલે જ અમદાવાદની કોર્પોરેટ ઓફિસિસમાં અમુક ક્રિકેટપ્રેમી મેનેજમેન્ટ દ્વારા
તેમની ઓફિસમાં ક્રિકેટનું ખાસ સ્કીનિંગ યોજાયું છે તો ક્યાંક તો ચોરી-ચૂપકે મોબાઈલમાં સ્કોર જોઈને
ખુશ રહેવું પડે એવો માહોલ છે. જોકે સારા બોસની વાત કરીએ તો શહેરની અમુક કોર્પોરેટ્સમાં
તેમના એમ્પલોઈઝ માટે ક્રિકેટનું સ્ક્રીનિંગ વિથ ચા-નાસ્તા-પાણીનું પણ આયોજન કરાયું છે.

સેમિફાઈનલને
ધ્યાનમાં રાખીને
અમારી ક્લબમાં
મેમ્બર્સ માટે
બેન્કવેટ હોલમાં
મેચનું લાઈવ
ટેલિકાસ્ટ
કરવામાં આવશે
અને ટીમને
ચીયર-અપ કરવા
માટે મેમ્બર્સ
ફ્લેગ્સ, બેનર્સ
લઈને આવશે.
- મયુર શાહ,

હોસ્પિટલમાં પણ ક્રિકેટ ફીવર..!
આજની સેમી ફાઈનલ માટે બધા એક્સાઈટેડ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને અમે
હોસ્પિટલમાં ખાસ ક્રિકેટ સ્કીનિંગનું આયોજન કર્યું છે. આ એક ઐતિહાસિક
મેચ બની રહેશે તેથી અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા એમ્પલોઈ આ ખુશીમાં
ભાગીદાર રહે. જોકે અમે હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં છીએ એટલે અમારે હંમેશાં
ટાઈટ શિડ્યુલ હોય છે પણ ભારતીય તરીકે આપણી ટીમને સપોર્ટ કરવું
પણ જરૂરી છે, એક દિવસમાં અમે એક સાથે બંને જવાબદારી નિભાવીશું.
- સંદિપ જોષી, ડીજીએમ માર્કેટિંગ,અપોલો હોસ્પિટલ્સ.

} અબ ઓસ્ટ્રેલિયા કી ટીમ દેખેગી ઈન્ડિયા કે તેવર, જબ ઉનકો ધોયેંગે અનુષ્કા કે દેવર } ટીમ ઈન્ડિયાને

નટરાણીમાં 29મીએ
બે નાટકનું મંચન

િસટી િરપોર્ટર } નટરાણી દ્વારા
નાટકોને પ્રોત્સાહન આપવાનાં હેતુસર
શરૂ કરાયેલી પ્રવૃતિ ‘થર્ડબેલ’ અંતર્ગત
29મી માર્ચે રવિવારનાં દિવસે બે નાટકો
‘ખોવાયેલ છે’ અને ‘બલ્બ જલેગા..ω’નું
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ખોવાયેલ છે : ‘ખોવાયેલ છે’નાં લેખક
અને ડાયરેક્ટર અભિષેક શાહે આ
નાટકમાં જ્ઞાતિવાદનો મુદ્દો ઉઠાવીને
સમાજની અસમાનતા વિશેની વાત કરી
છે. આ નાટક ખુશી અને વ્યક્તિગત
ઓળખની શોધ તરફની જર્ની સમાન
છે. આપણે વ્યક્તિને તેનાં નામ કે તેનાં
કામને બદલે તેના ધર્મ, જ્ઞાતિ-પેટા
જ્ઞાતિ કે તેની અટકથી ઓળખીએ છે.
લેખક કહેવા માંગે છે કે જ્યારે વ્યક્તિને
તેની જ્ઞાતિનાં બદલે તેની વ્યક્તિગત
ઓળખથી ઓળખતાં થઇશું ત્યારે
સમાજમાં ઓળખની સમસ્યા નહીં રહે.
બલ્બ જલેગાω : ‘બલ્બ જલેગાω’ એક
હાસ્યાત્મક અને સંગીતમય નાટક છે,
જેને ભોપાલનાં લેખક ફરીદ બાઝમીએ
લખ્યું છે. આ નાટકને ફરીથી અભિષેક
શાહે લખીને ડિરેક્ટ કર્યું છે. નાટકમાં
સામાન્ય વ્યક્તિઓનાં રોજ-બરોજની
સમસ્યાઓને પહોંચી વળવાની વાત
કરવામાં આવી છે.

જનરલ મેનેજર,
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ.

બેસ્ટ લક ટીમ ઈિન્ડયા

દેસાઈ
અમારા દેશમાં 8 કરોડ લોકો નારાયણ
પર વિશ્વકોષમાં
દર વર્ષે પ્રવાસે આવે છે આજે પરિસંવાદ

િસટી િરપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી,
અમદાવાદ દ્વારા એમ્બેસેડર ઓફ ફ્રાન્સ ટુ ઇન્ડિયા,
ફ્રેન્સાેઇઝ રિચિયરનું ‘ટકાઉ વિકાસ માટે નવી
ટેકનોલોજીસ અને તકો: લેવરેજિંગ ધ ક્લાઇમેટ ચેન્જ
ચેલેન્જ’ વિષય પર લેક્ચર બુધવારે યોજવામાં આવ્યું હતું.

ટુરિઝમ ક્ષેત્રે સંભાવના

આ પ્રસંગે તેમણે ભારતનાં ટુરિઝમ પર ભાર મૂકતાં
જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં 60-70 લાખ લોકો દર વર્ષે
ટુરિઝમ માટે આવે છે. તો અમારા દેશમાં 8 કરોડથી
વધારે લોકો દર વર્ષે ટુરિઝમ માટે આવે છે. ભારતમાં
ટુરિઝમ ક્ષેત્રે વિકાસની ખૂબ સંભાવનાઓ છે, છતાંય
કોઇપણ દેશનાં લોકો અસુરક્ષિત અને પ્રદૂષિત દેશમાં
જવાનું ટાળશે.તો મધ્યમથી લાંબાગાળા વિશે વિચારીએ
તો સ્વચ્છ વાતાવરણ, ચોખ્ખું પાણી અને કાર્બનનાં
ઓછામાં ઓછા સ્ત્રાવવાળાે દેશ ટુરિઝમ માટે હબ
બની જશે.

મેક ઈન ઇન્ડિયા પોલિસી

મારા મતે ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ પોલિસી એક યોગ્ય
નિર્ણય છે, કારણ કે ભારતમાં જ હાઇ ક્વોલિટી
પ્રોડક્ટ્સની બનાવટ કરવી અને જેનાથી ક્લાઇમેટ પર
આડ અસર ન થાય તે રીતે બનાવવું તે એક પડકાર હોવા
છતાંય ખૂબ જ મહત્વનો નિર્ણય છે. આર્થિક વિકાસના
વિચારમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું તે એક
અગત્યનો માર્ગ બની રહેશે.

િસટી િરપોર્ટર } ભૂદાનયાત્રાના
યાત્રી, ગાંધી કથાકાર અને પ્રસિધ્ધ
સાહિત્યકાર નારાયણ દેસાઈના
જીવન અને કાર્ય અંગે ગુજરાત
વિશ્વકોશમાં 26 માર્ચે સાંજે 5.30
વાગે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું
છે. જીવનસ્મૃતિ કાર્યક્રમ ઈલાબહેન
ભટ્ટના પ્રમુખસ્થાને યોજાશે. તેમાં
ભદ્રાબહેન સવાઈ ‘ગાંધીકથા’નું ગીત
રજૂ કરશે. વિશ્વકોશ સાથે સંબંધસેતુ
પર, ચંદ્રકાન્ત શેઠ ‘અગ્નિકુંડમાં
ઉગેલું ગુલાબ’ પર ત્રિદીપ સુહદ
‘મારૂ જીવન, એ જ મારી વાણી’ પર,
મનસુખ સલ્લા ‘ગાંધી-કથા અને
કેળવણી’ પર જ્યારે રાજેન્દ્ર પટેલ
‘સાહિત્ય યાત્રામાં સાથે’ વિષય પર
વાત કરશે.

ભારતભરના 60 બેસ્ટ સેલ્સ પર્ફોમર્સને સિડનીમાં
રમાનાર મેચ જોવા માટે મોકલામાં આવ્યા છે. જેમાં
અમદાવાદના 11 એમ્પલોઈઝને આ મેચ માટે સિડની મોકલ્યા
છે. આ સિવાય ઓફિસના એમ્પલોઈઝ માટે લાઈવ ક્રિકેટ
સ્કીનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
- રીતુરાજ કલીતા, યુનિનોર સર્કલ બિઝનેસ હેડ (ગુજરાત)

CLUB

થીમ બઝ
ે ્ડ ક્રિકેટ
સેલિબ્શરે ન.

અમે અમારા એમ્પ્લોઈઝ સાથે
દરેક ઉત્સવો ઉજવીએ છીએ. વર્લ્ડ
કપ સેમિ ફાઈનલ પણ કોઈ ગ્રાન્ડ
ફેસ્ટિવલથી ઓછું નથી. અમારા
કાફેટેરિયામાં ખાસ મૂવિ સ્કીનિંગ
કરવામાં આવ્યું છે એમ્પ્લોઈઝ માટે.
જેમાં એમ્પલોઈઝે બ્લુ ટીશર્ટમાં
આવવું જરૂરી છે. લાઈવ મેચની
સાથે એમ્પ્લોઈઝ માટે ખાસ ફૂડ
અરેન્જમેન્ટ્સ પણ કરવામાં આવ્યું
છે.
- મુર્થી ચાગંંતી, સીઈઓ, એરટેલ
ગુજરાત.

સેમિ
ફાઈનલે ધ્યાનમાં
રાખીને મેમ્બર્સને
ખાસ આમંત્રિત કર્યા
છે. એથી થિયેટરમાં
ક્રિકેટનું સ્કિનિંગનું
આયોજન કરવામાં
આવશે. ભારત માટે
આ મોટી ઈવેન્ટ
છે તેથી મેમ્બર્સ માટે
ફ્રી ક્રિકેટ સ્કિનિંગનું
આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે.
- શ્યામ મહેતા,
સીઈઓ, વાયએમસીએ
ક્લબ.

સિટી ભાસ્કરના ક્રિકેટપ્રેમી વાચકો તરફથી બેસ્ટ લક

ડેફ-ઓલિમ્પિકમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવનાર રેસલર વિરેન્દ્ર સિંઘ પર શહેરનાં ત્રણ ફિલ્મમેકર મીત, વિવેક
અને પ્રતિકે ‘ગૂંગા પહેલવાન’ ડોક્યુમેન્ટ્રી બનાવી હતી. જે માટે બેસ્ટ ડેબ્યુ ડિરેક્ટરનો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળ્યો છે.

અમદાવાદી યંગસ્ટર્સ નોન-ફિચર ફિલ્મ
કેટેગરીમાં નેશનલ એવોર્ડ જીત્યા
CITY pride

} ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાની સેમિ ફાઈનલ જોવા માટે ટેટુ ચિતરાવીને સજ્જ થઈ રહી છે યુવતી.

એમ્પલોઈઝને મોકલ્યા સિડની..!

શ્રદ્ધા બિલવાલ } ‘અમે જ્યારે આ ફિલ્મ
બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે એક ઉદ્દેશ
હતો કે મૂક અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ એથ્લેટ્સ માટેનાં
હકો તેમને આપવામાં આવે. તે વખતે ડેફઓલિમ્પિકમાં ખેલાડીને રમવાનું કહેવા માટે
વ્હિસલ વગાડીને કહેવાતું, આમ કરવામાં ગોલ્ડ
મેડાલિસ્ટ રેસલર વિરેન્દ્ર સિંઘ એક મેચ હાર્યા
પણ હતાં. તદ્ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અગાઉ
આવા મૂક કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ ખેલાડીઓ માટે કોઇ કેશ
રિવોર્ડ્સ માટેનાં પ્રોવિઝન્સ પણ ન હતાં. જે આ
ફિલ્મ બનાવ્યાં પછી અને તેને પ્રમોટ કર્યા પછી
આ વર્ષથી કેન્દ્ર સરકારે તેમનાં પ્રોવિઝન્સમાં
સુધારો કરીને હવે ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટને માટે 15
લાખ, સિલ્વર મેડાલિસ્ટ-10 લાખ અને બ્રોન્ઝ
મેડાલિસ્ટ-5 લાખ રૂપિયાનાં કેશ રિવોર્ડ્સ પણ
આપશે. અમારા માટે નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડનાં
વિજેતા બનવા કરતાં પણ આ વધુ મોટું
અચિવમેન્ટ છે.’ આ શબ્દો છે અમદાવાદનાં ફિલ્મ
મેકર અને ગૂંગા પહેલવાન ફિલ્મનાં ડાયરેક્ટર
વિવેક ચૌધરીનાં.

3જી મેના રોજ એવોર્ડ

ગયા વર્ષે શહેરનાં ત્રણ ફિલ્મ મેકર મીત
જાની, પ્રતીક ગુપ્તા અને વિવેક ચૌધરી, કે જેઓ
સીએ અને એમબીએનો અભ્યાસ હાલ પૂર્ણ કરી
ચૂક્યાં છે તેમણે ‘ગૂંગા પહેલવાન- ધ ફિલ્મ’
બનાવી હતી. ત્રણેય મિત્રોએ ફિલ્મની કથા
લખવાથી માંડીને રીસર્ચ અને તેનાં ડિરેક્શનમાં
સંપૂર્ણ રીતે સહયોગથી ફિલ્મને તૈયાર કરી છે.
હવે આ ફિલ્મને નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સમાં નોનફિચર કેટેગરીમાં બેસ્ટ ડેબ્યુ ડિરેક્ટરના એવોર્ડ
માટે પસંદ કરાઈ છે. ત્રણેય ફિલ્મ મેકર્સ દિલ્હીનાં
વિજ્ઞાન ભવનમાં 3જી મેનાં રોજ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ
મુખર્જીનાં હસ્તે એવોર્ડ મેળવશે. તદ્ઉપરાંત હાલ
ત્રણેય ફિલ્મ મેકર્સે પોતાનું પ્રોડક્શન હાઉસ
અમદાવાદમાં શરૂ કર્યું છે. વિવેક ચૌધરીએ
વધુમાં જણાવ્યું કે, નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ માટેની
એન્ટ્રીઝ જાન્યુઆરીમાં ખૂલી હતી, ત્યારે આ અમે
ગૂંગા પહેલવાન- ધ ફિલ્મથી તેમાં ભાગ લીધો
હતો. અમે વિચાર્યું જ ન હતું કે આ ફિલ્મને નોન
ફિચર કેટેગરીમાં વિજેતા જાહેર થશે. અમે વિજેતા
બન્યાની ખુશી છે, સાથો સાથ વિરેન્દ્ર સાથે વાત
કરતાં તેણે કહ્યું કે મારી વાર્તા લોકો સુધી પહોંચી
તેનો ખૂબ આનંદ છે. ફિલ્મને લીધે પોલીસીમાં
થયેલાં ફેરફારોથી પણ હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત
છું અને હવે મને ભારતને ડેફ-ઓલિમ્પિકમાં
રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં વધારે ઉત્સાહ આવશે.

પ્રતિક, વિવેક અને મિતના શૂટિંગનાં અનુભવો

‘દંગલ’ એટલે કે કાદવમાં કુસ્તી કે જેનું ઉત્તર ભારતમાં જબરદસ્ત ક્રેઝ છે. અમે શૂટ વખતે
દંગલનું શૂટિંગ કરવા ગયા હતાં, ત્યારે 2000 જેટલાં લોકોનો મેળો જામ્યો હતો, જે વધીને
5000થી 7000 લોકોમાં પરિણમ્યો હતો. જોતજોતામાં એટલી મોટી ભાગદોડ થઇ કે મેચ જ રદ
કરવી પડી હતી. અમે ગુજરાતી હોઇ ક્યારેય હરિયાણા જવાનું થયું ન હતું કે ક્યારેય આ
પ્રકારની સંસ્કૃતિ જોઇ ન હતી. વિરેન્દ્રનાં કોચ રામફાલ સિંઘે અમને ત્યાંથી ઘરે સુરક્ષિત
મોકલી આપ્યાં હતાં. આ મેચમાં 150થી વધારે કુસ્તીબાજો અખાડામાં કુસ્તી રમવા આવ્યાં હતાં.

વિરેન્દ્ર સિંઘ વિશે
વિરેન્દ્ર સિંઘ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનાં રેસલર
છે, તેઓ રેસલર સુશીલ કુમાર સાથે પ્રેક્ટિસ
કરતાં જોવા મળે છે. તેઓ બોલી-સાંભળી
શકતા ન હોવા છતાં અત્યંત પોઝિટિવ,
કમિટેડ અને હમ્બલ વ્યક્તિ છે. તેઓ એટલાં
એક્સ્ટ્રોવર્ટ છે કે સતત ઇશારાથી વાતો કરતાં
રહે છે. તેમજ જો તેમનાં ઇશારા સમજી શકો
તો ખ્યાલ આવે કે તેઓ ખૂબ બધાં જોક્સ
પણ કહે છે. તેમને પોતાની જાત માટે દયા કે
ફરિયાદ સહેજ પણ નથી. તેમની મૂળ કમાણી
નોર્થ ઇન્ડિયામાં થતી દંગલની મેચથી જ થાય છે, જેમાં તે 120 કિલો ફ્રીસ્ટાઇલ પણ જીતે
છે. તેઓ એકદમ હીરો જેવા છે, કારણ કે તેમની મોટાભાગની મેચમાં વિજેતા જાહેર થયાં
છે, જો વિજેતા ન હોય તો મેચ ટાઇ થઇ હોય છે. તેઓ હંમેશાં ફાઇનલ મેચમાં જ રમે છે.

ફિલ્મ વિશે
‘ગૂંગા પહેલવાન-ધ ફિલ્મ’માં જાણીતાં રેસલર સુશિલ કુમાર, જર્નાલિસ્ટ રાજદીપ
સરદેસાઇ, વિરેન્દ્ર સિંઘનાં પરિવારજનો, ફોર્મર સેક્રેટરી (ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક
એસોસિએશન) – લલિત ભાનોત અને સેક્રેટરી જનરલ (રેસ્ટલિંગ ફેડરેશન) – રાજ
સિંઘનાં ઇન્ટરવ્યૂઝ લેવામાં આવ્યાં છે. તેમજ રેસલર વિરેન્દ્ર સિંઘનાં અનુભવો, તેમની
પ્રેક્ટિસ અને તેની પર્સનાલિટિને દર્શાવાઇ છે.

