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WOMEN CITY

GLS -MBAમાં બ્રાન્ડ્ઝ ડેનું સેલિબ્રેશન

‘ટ્રાવેલિંગ’ આપણી લાઇફસ્ટાઇલનો ભાગ બની ગયું છે

આ

પણાં બધામાં પ્રવાસ કરવાની અદમ્ય ઇચ્છા
હોય છે જ! હવે તો નવાં વિસ્તારોને શોધવા
એ પણ એક પ્રકારની હોબી અને પેશન બની ગયું
છે. તેમજ આપણાં ટ્રાવેલિંગનાં વિશ લિસ્ટમાં શહેરો
વધતાં જ જાય છે. ‘ટ્રાવેલિંગ’ શબ્દ હવે આપણી
લાઇફસ્ટાઇલનો એક ભાગ બની ગયો છે. આપણે
ઘણી વાર આપણાં આગામી વેકેશન ડેસ્ટિનેશન
માટેનાં દિવાસ્વપ્નો જોતાં હોઇએ છે. ફિલ્મો, સોશિયલ
મિડીયા અને ઇન્ટરનેટનાં પ્રભાવ સાથે ટ્રાવેલિંગ પણ
હવે લાઇફસ્ટાઇલ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે. પહેલાં તો આપણે
ટ્રાવેલિંગ વખતે નાના કેમેરા રાખતાં, તેને નેગેટિવ્ઝ
ડેવલોપ કરાવતાં અને ફોટો આબ્લમ્સમાં હાર્ડ કોપીઝ
મૂકતાં. અને આ ફોટોઝ માત્ર આપણાં નજીકનાં
મિત્રો કે સબંધીઓને બતાવતાં. જ્યારે હવે સોશિયલ
મિડીયાની રમતો ચાલુ થઇ ત્યારથી આપણી ટ્રાવેલ
સ્ટોરિઝને સોશિયલ મિડીયાથી વિશ્વભરનાં લોકોને
માટે ખુલ્લી મૂકીએ છે.
ટ્રીપ્સની વાત આવે કે આપણે વિકેન્ડ્સ કે લાંબા
વિકેન્ડ્સ માટેનાં આયોજન સતત કરીએ જ છે.
મારું ટ્રાવેલિંગમાં
સૌથી ફેવરિટ રોડ
ટ્રીપ સાથે સંગીતનું
એન્જોયમેન્ટ
છે.
મારા ઘણાં એવાં
ક્લાયન્ટ્સ છે જે ઘણું
ટ્રાવેલ કરે છે. તેમનાં
ઘરમાં ખાસ ટ્રાવેલ
સેક્શન રાખવામાં
આવે છે. જેમાં તેઓ
ટ્રાવેલ એક્સેસરિઝ
અને ફેશન ક્લસ્ટર્સ
રાખે છે.
હું
કન્સલ્ટન્ટ
હીના સોમાણી
અને બ્ગોગર છું,
ઇમેજ કન્સલ્ટન્ટ
તો ટ્રાવેલિંગ પણ
ઘણું રહે છે. ત્યારે હું પોતે પણ ટ્રાવેલ સેક્શનને બે
ભાગમાં વહેંચીને રાખું છું, જ્યાં મારા ટ્રાવેલ માટેનાં
કપડાં, એક્સેસરિઝ, પાવર બેન્ક્સ, પાઉચિઝ અને
ટ્રાવેલ સાઇઝ પ્રોડક્ટ્સ હોય છે. આપણે આ બધાં જ
ટ્રાવેલિંગનાં તત્વોને રોજીંદા જીવનમાં સમાવી લીધાં
છે. હવે ટ્રાવેલિંગનો કોન્સેપ્ટ જગ્યાનાં નિરિક્ષણનો,
તેની સાપેક્ષ સ્થિતિ મેળવવાનો અને નવી શક્યતાઓને
શોધવાનો બન્યો છે. માત્ર બેગ્સ પેક કરીને સાઇટ
સિઇંગ જોવા સુધી સિમીત રહ્યો નથી.
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ઓપરેશન વખતે દર્દીનો ચહેરો કે સંબંધ નહીં
માત્ર રોગ દેખાય છે : ડૉ. રાજન સક્સેના
ગુજરાત કન્વેન્શન હોલ ખાતે લિવર સર્જરી પર યોજાયેલા ઇન્ટરનેશનલ સેમિનારમાં  લિવર સર્જરીમાં પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ
વિજેતા અને લખનઉની સંજય ગાંધી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસનાં ડીન પદ્મશ્રી ડો. રાજન
સક્સેનાએ પોતાના કરિયરના કેટલાંક યાદગાર પ્રસંગો પર વાત કરવાની સાથે ઘણા વિષયો પર ઉપયોગી વાત કરી હતી.
સમીર રાજપૂત

શહેરની જીએલએસ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં તેના એમબીએના સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા અનોખી થીમ પર
ડે સેલિબ્રેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. થીમ હતી, ‘બ્રાન્ડ્ઝ ડે’. એમબીએના સ્ટુડન્ટ્સ હોવાને
કારણે આ સેલિબ્રેશનથી માર્કેટ અને યંગસ્ટર્સમાં બ્રાન્ડનો ક્રેઝ કેટલો છે તેમને જાણવા મળ્યું. આ
ઉપરાંત તેમણે ‘ટ્રેડિશનલ ડે’નું પણ સેલિબ્રેશન કેમ્પસ ખાતે કર્યું હતું.

શહેરમાં યોજાશે હેબિટાટની
સૌથી મોટી કોન્ક્લેવ
સિટી રિપોર્ટર
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ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર્સ
એન્ડ આર્કિટેક્ટ્સ, સોસાયટી ફોર
એન્વાયરોન્મેન્ટ પ્રોટેક્શન, એસ.બી.એસ.ટી.
કનેક્ટ દ્વારા હેબિટાટ કોન્ક્લેવ 2016નું
આયોજન 18-22 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન
એ.ઇ.એસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે થશે. સસ્ટેનેબલ
એન્ડ સ્માર્ટ સિટી તરફના અભિગમને
પ્રોત્સાહન આપવા, આ મહોત્સવના ભાગરૂપે
આર્કિટેક્ટ્સ, એન્જિનિયર, પ્લાનર, અર્બન
ડિઝાઇનર, આર્ટિસ્ટ, એન્વાયરોન્મેન્ટલ
સાયન્ટિસ્ટ, કેળવણીકારો, વિષય નિષ્ણાત
જેવા પ્રોફેશનલ્સે એક જ મંચ પર આવીને કામ
કરશે. આ કોન્ક્લેવને ચાર ભાગોમાં વહેંચાઇ
છે. જેમાં કન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિબિશન, ટેકનિકલ

હેબિટાટ કોન્ક્લેવ, યુથ હેબિટાટ કોન્ક્લેવ
અને આશા પલ્લી આર્ટ ફેસ્ટિવલ યોજવામાં
આવશે. આ વિશે વાત કરતાં જેસિયાનાં એક્સ
પ્રેસિડેન્ટ અને હેબિટાટ કોન્ક્લેવ કમિટીનાં
મેન્ટર એન.કે.પટેલે જણાવ્યું કે ‘અત્યાર
સુધી નિર્વાણ એક્ઝિબિશનનું આયોજન
અમે કરતાં તેને બદલે અમે આ કોન્ક્લેવનું
આયોજન કરી રહ્યાં છે. આ કોન્ક્લેવમાં
અર્બન સ્પેસિસને લગતાં પ્રશ્નોની ચર્ચા મોટા
પાયે કરવામાં આવશે. જેમાં 2000થી વધારે
ટેકનિકલ ગેજેટ્સ, 10થી વધારે વર્કશોપ્સ,
10થી વધુ સેમિનાર, તેમજ એક્ઝિબિશન્સ
કરવામાં આવશે. એક્ઝિબિશનમાં જાણીતાં
આર્કિટેક્ટ બી.વી. દોષીનાં હેબિટાટને લગતાં
અત્યાર સુધીનાં ફોટોગ્રાફ્સનું કલેક્શન બહાર
પાડવામાં આવશે.
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‘મારી સર્જન તરીકેની કારકીર્દીમાં
અનેક લોકોની સર્જરી કરી છે પણ,
વર્ષ 2015માં લિવરની અસાધ્ય
બીમારીથી પીડાતા અને જીવનમરણ વચ્ચે ઝોલાં ખાતા એક દર્દીનું
31 કલાક સુધી ચાલેલી લિવરની
સર્જરી મારા જીવનની અવિસ્મરણીય
પળ છે’ આ શબ્દો છે લિવર
સર્જરીમાં પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ વિજેતા
અને લખનઉની સંજય ગાંધી પોસ્ટ
ગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મેડિકલ
સાયન્સીસનાં ડીન પદ્મશ્રી ડો. રાજન
સક્સેનાનાં.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું
કે, ‘દર્દી જન્મજાત ‘પોર્ટલ
હાયપર ટેન્શન’ નામની બીમારીથી
પીડાતો હતો. જન્મજાત ખામીને
લીધે તેનાં લોહીમાં પ્રોટીન-એસની
ઉણપ હતી, જેથી અગાઉ તેણે બે
વાર લોહીની નળીઓ બદલાવા
છતાં નળીઓ વારંવાર બંધ થઇ
જતી હોવાથી લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જ
એક માત્ર ઉપાય હતો. જો કે, તેની
પત્નીનું લિવર મેચ થયું હતું.
પરંતુ, આ સર્જરી કરતાં

ગુજરાતનાં લોકો દરેક પ્રકારનાં દાનમાં નંબર વન

ગુજરાતમાં લોકો દાન કરવા માટે વિચારતાં નથી, જેથી હું માનું છું
કે આગામી સમયમાં લાઇવ ઓર્ગન ડોનરની જરૂર નહી પડે અને
અંગદાનમાં ગુજરાત દેશમાં મોખરે હશે. કારણ કે, છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં
ગુજરાતમાં અત્યાધુનિક હોસ્પિટલો અને મેડિકલ ટેકનોલોજીનો વ્યાપ
વધ્યો છે. એટલું જ નહિ, અંગદાનથી પોતાના વ્યકિતને જીવંત રાખવાની
ભાવના પણ ગુજરાતીઓમાં અદમ્ય છે.

રોગમુક્તિ માટે સંયમ અત્યંત જરૂરી
પહેલાં તેને ફરીથી આ તકલીફ પેદા
ન થાય તે માટે પુરતી તૈયારીની સાથે
ઉંડાણપૂર્વકનું રિસર્ચ પણ આવશ્યક
હતું. કારણ કે, દર્દીને બીમારીને
કારણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં ખરાબ
શંટ દૂર કરવા મુશ્કેલ હતા. જેથી
દર્દીની જે નસો બદલવાની હતી તે
નસો દિલ્હીની એક હોસ્પિટલનાં
કેડેવરમાંથી પ્રાપ્ત કરી હતી. મારી
સાથે નવ લોકોની ટીમ દ્વારા હાથ
ધરાયેલી આ સર્જરીમાં સતત 31
કલાક સુધી ઝઝૂમ્યા બાદ દર્દીએ
જયારે આંખો ખોલી ત્યારે અમારી
ખુશીનો કોઇ પાર ન રહ્યો.
મારી સર્જન તરીકેની કારકીર્દીમાં
23 વર્ષની બાળકીનાં લિવરની

મારા લોકોને એક સંદેશ છે કે, રોગ મુક્તિ માટે હંમેશા આચાર, વિચાર,
આહાર અને વ્યવહાર પર સંયમ રાખવો અત્યંત જરૂરી છે. હું ચાર વર્ષની
વયથી સ્ટેજ પર ગાતો હોવાથી સંગીત મારી નસે નસમાં દોડે છે, જેથી
આજે પણ સર્જરી દરમિયાન પણ ઓપરેશન થિયેટરમાં હંમેશા કલાસિકલ
અને સુફી સંગીત ગુંજતું રહે છે. તેમજ દિવસની શરૂઆત હંમેશા
મેડિટેશનથી થાય છે.
સર્જરીથી લઇને 104 વર્ષનાં વયોવૃધ્ધ
દર્દીના પેન્ક્રિયાસની સર્જરી કરી છે.
પરંતુ, મારા માટે દર્દીથી મોટો કોઇ
સંબંધ નથી. જેથી મેં મારા હાથે મારા
માતા-પિતા, પુત્રી અને બહેનનું
ઓપરેશન કર્યું છે. સર્જરી પહેલાં
ઓપરેશન થિયેટરમાં જતાં પહેલાં
દર્દીનો ચહેરો કે સંબંધ નહિ પણ
માત્ર તેનો રોગ જ દેખાય છે કારણ
કે મારે આ રોગથી દર્દીને મુક્ત કરીને
સ્વસ્થ જીવન આપવું એ જ મારું

ધ્યેય હોય છે. એટલું જ નહિ, 6
વર્ષ પહેલાં મારું લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ
કરાયું  છે, ત્યારે ત્તત્કાલીન
ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
અને હેલ્થ મિનિસ્ટર અમિત શાહે
મને ઘણી મદદ કરી હતી, તેમજ
ગુજરાતી બિઝનેસમેન દ્વારા બે
લિવરની વ્યવસ્થા કરાઇ હતી પરંતુ,
તે કામ લાગી શકયા ન હતા ત્યારે
મને ગુજરાતીઓની દાનની મહત્તા
સમજાઇ હતી.’

આઇઆઇટીના કલ્ચરલ ફેસ્ટમાં અનેક સ્પર્ધાઓ યોજાઈ

‘ડિઝાઇનર્સે વહેંચાઇ જવાની જરૂર છે’

ડીએસકે ઇન્ટરનેશનલ કેમ્પસ અને સ્કાયબ્લૂ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન દ્વારા ક્રિએટિવ માઇન્ડ્સને પ્રેરિત કરવા તેમજ
‘ડિઝાઇન’ વિશેની કોન્ક્લેવનું આયોજન રવિવારે એએમએ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.
સિટી રિપોર્ટર

@ahm_cb

ડીએસકે ઇન્ટરનેશનલ કેમ્પસ અને
સ્કાયબ્લૂ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન
દ્વારા ક્રિએટિવ માઇન્ડ્સને પ્રેરિત
કરવા તેમજ ‘ડિઝાઇન’ વિશે
જાણકારી મેળવવા ઇચ્છુક લોકો
માટે ‘ડીએસકે ડિઝાઇન કોન્ક્લેવ’નું
આયોજન રવિવારે એએમએમાં
કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં જાણીતાં
એડવર્ટાઇઝિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને
ગ્રાફિક ડિઝાઇનર સુબ્રોતો ભૌમિક
અને જાણીતાં ફેશન ડિઝાઇનર
ભાવિન ત્રિવેદીએ હાજરી આપી
હતી. આ કોન્ક્લેવમાં જાણીતાં
ડિઝાઇનર્સ ભારતમાં ડિઝાઇન
એજ્યુકેશન અને ઇવોલ્યુશન,
સ્ટુડન્ટ્સ સાથે ચર્ચા તેમજ ભૂતપૂર્વવર્તમાન-ભવિષ્યનાં ફેશન ડિઝાઇન
વિશે ચર્ચા કરી હતી.
આ વિશે વાત કરતાં જાણીતાં
ડિઝાઇનર સુબ્રોતો ભૌમિકે કહ્યું હતું
કે, ‘તમે જે ન્યૂઝપેપરમાં કામ કરો છો
તે પણ ડિઝાઇન વગર નથી બનતું.
રોજ તમે જે પણ પહેરો તે પણ
ડિઝાઇન છે, તેમાં રિંગ્સ, ઇઅરિંગ્સ,

2 ફેબ્રુ.એ યોજાશે
ઓસ્ટ્રેલિયન
એજ્યુકેશન ફેર
સિટી રિપોર્ટર

@ahm_cb

આઈડીપી એજ્યુકેશન ઈન્ડિયા,
સ્ટુડન્ટ્સ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા 2
ફેબ્રુઆરીના હોટેલ કોર્ટયાર્ડ
બાય મેરિયોટ ખાતે આેસ્ટ્રેલિયન
એજ્યુકેશન ફેરનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે. આ ફેરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની
જાણીતી યુનિવર્સિટીઓ અને
એજ્યુકેશન સંસ્થાઓ એક જ સ્થળે
એકત્રિત થશે. અહીં ઓસ્ટ્રેલિયામાં
હાયર એજ્યુકેશન માટે જવા ઇચ્છતા
વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન
આપવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયન
એજ્યુકેશન હંમેશા ભારતીય
વિદ્યાર્થીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર
રહ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન,
સિડની, કેનબરામાં ભારતીય અને
ખાસ કરીને ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સનનું
પ્રમાણ ઘણું છે.

નવાં ક્ષેત્રોને એક્સપ્લોર કરો

કપડાં કે શૂઝ બધું જ ડિઝાઇન કરવામાં
આવે છે. હવે તો ડિઝાઇનથી લોકોની
હેલ્થ પણ બગડી શકે છે. જો ચશ્મા
વ્યવસ્થિત ડિઝાઇન કરેલાં નથી તો
આંખો ખરાબ થાય, જો ખુરશીની
ડિઝાઇન યોગ્ય નથી તો કમર ખરાબ
થાય છે. ત્યારે ડિઝાઈનનું ક્ષેત્ર
હવે બૂમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી બની રહ્યું છે.
ત્યારે લોકોમાં અને વિદ્યાર્થીઓમાં
ડિઝાઇન સ્કૂલ્સ વિશેની જાગૃકતા
લાવવાનો પ્રયાસ કરવો છે. જ્યારે
વર્ષ 1961માં એનઆઇડીની
શરૂઆત થઇ ત્યારે માત્ર ટેક્સટાઇલ,
પ્રોડક્ટ, ગ્રાફિક અને ફર્નિચરની
ડિસિપ્લિનમાં અભ્યાસ થતો.
જ્યારે હવે ડિઝાઇનમાં 32 જેટલા

ઇન્ટરનેટનાં વ્યાપને કારણે હવે લોકો ગૂગલ
પરથી ડિઝાઇન્સ લઇને આવે અને તેને ટેલર
પાસે ડિઝાઇન કરાવી લેતાં હોય છે. આ
પરિસ્થિતિમાં ડિઝાઇનની યોગ્ય તાલીમ
લેવી તો ફરજિયાત બની છે, નહીં તો તમે
ડિઝાઇનર નહીં પરંતુ રેપ્લિકેટર બનીને
સિમીત થશો. આ ઉપરાંત ડિઝાઇન ક્ષેત્રમાં
માત્ર ફેશન ડિઝાઇનર બની શકાય છે તેવું
નથી. પરંતુ ફેશન સ્ટાઇલિસ્ટ, ફેશન ફોટોશૂટ, ફેશન જર્નાલિઝમ, ફેશન
મર્ચન્ડાઇઝિંગ, જનરલ મર્ચન્ડાઇઝિંગ, ફેશન સેલ્સ, ફેશન પ્રોમોશન,
ફેશન પ્રોડક્શન, ડિઝાઇન કો-ઓર્ડિનેશન અને ડિઝાઇન મેનેજમેન્ટ જેવાં
ક્ષેત્રો પણ વિદ્યાર્થીઓએ એક્સપ્લોર કરવાં જોઇએ. જેથી કરીને માર્કેટમાં
ખોટી સ્પર્ધા ઊભી થવાને બદલે નવી તકોનો ઉપયોગ કરી શકાય. આ
માટે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની સ્કિલ અને સ્ટ્રેન્થ પ્રમાણે પ્રોફેશન પસંદ કરવું
જોઇએ. એસ્ટાબ્લિશ ફેશન ડિઝાઇનર્સને આ બધી જ વ્યક્તિઓની જરૂર
હોય છે, પરંતુ તે માટેનાં માર્કેટમાં માણસો જ ઉપલબ્ધ નથી. ત્યારે આ
બધાં જ ક્ષેત્રોને એક્સપ્લોર કરો. } ભાવિન ત્રિવેદી, જાણીતાં ફેશન ડિઝાઇનર
નવાં અભ્યાસક્રમો શરૂ થયાં છે.
આ વર્ષે એનઆઇડીમાં 21000
વિદ્યાર્થીઓની એપ્લિકેશન આવી
હતી. આ બધાં જ વિદ્યાર્થીઓનો
સમાવેશ કરવો પણ અઘરો છે. ત્યારે
આપણને ડિઝાઇન સ્કૂલ્સની પણ
જરૂર છે.’

આઇઆઇટી-ગાંધીનગર દ્વારા બે દિવસના કલ્ચરલ ફેસ્ટ ‘બ્લિથક્રોન 2016’નું આયોજન 30-31 જાન્યુઆરી દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પહેલાં દિવસે
સોલો સિંગિંગ, સ્ટ્રીટ પ્લે સ્પર્ધા, જોબલેસ: મોક ઇન્ટરવ્યૂ સ્પર્ધા, મીસ્ટર એન્ડ મિસ બ્લિથક્રોન વગેરેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સોલો સિંગિગ સ્પર્ધામાં
વિજેતા બનેલાં વિદ્યાર્થીને 94.3 માય એફએમ પર લાઇવ પર્ફોમન્સનો મોકો મળશે. આ ઉપરાંત બીજા દિવસે પનાશે: ફેશન શો, ધ બટલર ડિડ ઇટ - એ ક્રાઇમ
મિસ્ટ્રી ઇન્વેસ્ટિગેશન ગેમ, સિન્ક્રોનાઇઝ- ધ ગ્રુપ ડાન્સ કોમપિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

