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બલ્બ ઉડવાની સાથે
સપના પણ ઉડી ગયા

‘બલ્બ જલેગા’ અને ‘ખોવાયેલ છે’નાટકોમાં અનુક્રમે થાકી ગયેલા
કોમન મેન અને આઈડેન્ટિટી ક્રાઈસીસની વાત રજૂ થઈ. રવિવારની
સાંજે નટરાણી ખાતે ડિરેક્ટર અભિષેક શાહના આ બે પ્લેમાં એસ.એમ.
પટેલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ કોમર્સના 35 સ્ટુડન્ટ્સે ભાગ લીધો હતો.

ખોવાયેલ છે
બલ્બ જલેગા
સ્ટેજ પર ગિરજા પ્રસાદની એન્ટ્રી થાય છે જે વર્તમાન સિસ્ટમને કારણે
થાકી ગયો છે અને લોકો પર ફ્રસ્ટેશન બહાર કાઢે છે. એક પ્રકાશ
આપતો બલ્બ જેની સાથે સપનાઓ જોડાયેલા છે તે લેવા જાય છે ત્યારે
સળંગ 140 કલાક ચાલશે તેવી ગેરેન્ટી અપાય છે પણ અંતે આ બલ્બ
મુખ્યમંત્રી પોતે લઈ લે છે અને આંદોલન કરીને તે બલ્બને પરત મેળવે
છે પણ જેવો બલ્બ તે ઘરમાં લગાડે છે કે તરત જ ઉડી જાય છે. બલ્બ
ઉડવાની સાથે તેની આશાઓ અને સપનાઓ પણ ઉડી જાય છે.

એટમિક એનર્જી રેગ્યુલેટરી બોર્ડ, ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનાં ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પ્રો.
એસ.પી. સુખાત્મેનું લેક્ચર આઇઆઇટી-કેમ્પસ ખાતે યોજવામાં આવ્યુ હતું.

‘વીજળી અને સ્વચ્છ પાણી એ ભવિષ્યની
બે સૌથી મોટી સમસ્યાઓ રહેશે’
IIT update

િસટી િરપોર્ટર } આઇઆઇટીગાંધીનગર દ્વારા એટમિક એનર્જી
રેગ્યુલેટરી બોર્ડ, ગવર્નમેન્ટ ઓફ
ઇન્ડિયાનાં ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પ્રો.
એસ.પી. સુખાત્મેનું લેક્ચર
સોમવારે આઇઆઇટી-કેમ્પસ ખાતે
યોજવામાં આવ્યુ હતું. જ્યાં તેમણે
‘એસ્ટિમેટિંગ ઇન્ડિયાઝ ફ્યુચર
નિડ્ઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી’ વિષય પર
વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું
કે, ભારતમાં આગામી 50 વર્ષોમાં
6.8 ગણી વીજળીની જરૂરિયાત

ચં.ચી. મહેતાની
નાટ્યસફર પર
4 એપ્રિલે કાર્યક્રમ

િસટી િરપોર્ટર } ચં.ચી મહેતા
(ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા)નો
6 એપ્રિલે જન્મ દિવસ છે. તેમની
જન્મજયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત
વિશ્વકોશમાં 4 એપ્રિલે એક
કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. તેમાં
‘ચંદ્રવદન મહેતા અને ચરિત્રાત્મક
નાટક’ વિશે ભરત મહેતા વાત
કરશે. જ્યારે તેમના ગીતોની અમર
ભટ્ટ પ્રસ્તુતી કરશે. વિશ્વકોશ ખાતે
આ કાર્યક્રમ 4 એપ્રિલને શનિવારે
સાંજે 5.30 વાગે યોજાશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, તેમણે સાહિત્ય
જગતને 29 જેટલાં નાટ્યસંગ્રહ
આપ્યા હતા. રણજિતરામ
સુવર્ણચંદ્રકથી પણ તેમનું સન્માન
કરવામાં આવ્યું હતું.

ઊભી થશે. પ્રો.સુખાત્મેએ
વીજળીનાં કરકસરપૂર્વકના વપરાશ
પર ભાર મૂકતાં કહ્યું કે, હવે સસ્તી
ઉર્જા અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળતી
ઉર્જાનાં દિવસો ગયાં.

50 વર્ષમાં વીજળીની
માંગ 6.8 ગણી વધશે

દેશની વસ્તી 50 વર્ષ પછી 170
કરોડ પર સ્થિર થશે ત્યારે વીજળીની
માંગ 6.8 ગણી થશે. વધુમાં ઊર્જાનાે
સંગ્રહ, ઊર્જાનાં નવીન સ્ત્રોતોમાં
ઊર્જાનાં ઉત્પાદનમાં વધઘટ અને

અવરોધ એ સૌથી મોટા પડકારો
જોવા મળ્યા છે. જોકે ઊર્જાનાં નવીન
સ્ત્રોતો એનર્જીની જરૂરિયાતમાં
નોંધપાત્ર ફાળો આપનાર પણ
બન્યાં છે પરંતુ તેની સાથે સાથે આ
સ્ત્રોતો દ્વારા ઊર્જાના ઉત્પાદનનો
અવરોધનો મુદ્દો પણ અનુભવાયો
છે. આ એવી સમસ્યાઓ છે કે જેનો
કોઇ દેશ હજુ સુધી નિવેડો લાવી
શક્યો નથી. આપણા માટે પણ
વીજળી અને સ્વચ્છ પાણી એ બે
ભવિષ્યની સૌથી મોટી સમસ્યાઓ
બની રહેશે.

‘ખોવાયેલ છે’ પ્લેમાં આઈડેન્ટિટી ક્રાઈસીસ
અને તેમાં માણસની ઓળખ ખોવાઈ જાય
છે તે દર્શાવાયું છે. અશોક મકવાણા જે
ધર્માંતરનાઈશ્યુને લઈને પોતે કોણ છે તે યાદ
રાખવાને બદલે ખોવાઈ જાય છે. શાંતિ માટે એક
ધર્માંથી બીજા ધર્મમાં જવું પણ અંતે તો એ જ
પરિસ્થિતી. અંતે ખોવાયેલો માણસ શાંતિ ઝંખે છે.

સંસ્કાર કેન્દ્રમાં મીનાકુમારી પર પ્રદર્શન
િસટી િરપોર્ટર } ગુજરાતી ફિલ્મ
સર્જક વિજય ભટ્ટની ‘બૈજુ બાવરા’થી
અભિનયની શરૂઆત કરનાર જાજરમાન
અભિનેત્રી મીના કુમારી (મહેઝબીન
બાનૂ)નું નામ સાંભળતા જ ‘પાકિઝા’નું
‘ચલો દિલદાર ચલે ચાંદ કે પાર ચલે’
ગીત આજે પણ ચાહકો ભૂલી શક્યા
નથી. માત્ર 39 વર્ષનો જીવનકાળ અને
155 કરતા વધારે ફિલ્મો કરી 31 માર્ચે

આ અભિનેત્રીએ દુનિયાનેઅલવિદા
કરી હતી. ‘અ ટ્રિબ્યુટ ટુ મીના કુમારી’
ટાઈટલ હેઠળ તેમને શ્રધ્ધાજલિ
આપવાના ભાગ રૂપે સંસ્કાર કેન્દ્રમાં
એચ.એમ.ગઢવી ફિલ્મ સંગ્રહાલય અને
એએમસીના ઉપક્રમે તેમના 155 જેટલી
ફોટો પ્રિન્ટનું એક્ઝિબીશન શરૂ થયું છે.
આ એક્ઝિબિશન 1 એપ્રિલ સુધી 11થી
7 દરમ્યાન જોઈ શકાય છે.

