ઈન્િયન ક્ાસિક્ િા્િ રતયે મને
રિસ્ેકટ છે. ભાિતીય ક્ાસિક્
ૃતયમાં ્ાઈફ ્ેિન િમાયે્ું છે.
જેને હું આદિથી ોં છું.
જેસિકા સનકો્િ, િા્િિ

પ્ીટિ પ્ીઝ |
સિટી ્ે્િ

સરયાંશી શાહ

ફેશન ં્વ્નયોર

ઈ-કોમિસને કાિણે
શોસ્ંગ િિળ બ્યું છે
વયસતતાને કાિણે બહાિ જવું મુશકે્ બને
છે તયાિે ઓન્ાઈન ખિીદી ્ાિા ઘણા
સવકલ્ો મળી િહે છે

વિ

વમાં બધી જ ્્ીઓમાં કોઈ એક બાબતે
સરખાપણં ોિાનું કહેિામાં આિે તો
તેનો જિાબ શોવપંગ જ આિે. શોવપંગ કરિા
બાબતે મવહલાઓ હંમશ
ે ા ઉતસાવહત હોય
છે. જયારે પુૂષ આ બાબતે હંમશ
ે ા કનફયુઝ ોિા
મળે છે. શા માટે મવહલાઓ શોવપંગ ્ેઝી હોય
છે? ો પુરષુ ને વ્કેટ અને ગેમસમાં ઈન્ેસ હોય
તો ્િાભાવિક છે કે, મવહલાઓને શોવપંગમાં
ઈન્ેસ છે.
િખતો િખત શોવપંગ ્ટાઈલ બદલાતી
રહેતી હોય છે. ફવનિચર, રેગયુલર કપડાં, િેડડંગ
આઉટડફટસ, આડટિડફવશયલ જિેલરી, વસલિર
ગોલડ જિેલરી િગેરને ી ખરીદી હિે ઈ-કોમસિ ્ૂ
થાય છે.
વય્તતાને કારણે બહાર જિું મુશકેલ બને
છે તયારે ઓનલાઈન ખરીદી ઘણા વિકલપો
આપે છે. જેમાં તમે કોઈપણ સમયે વિવિધ
આેપશન અને ્ાઈઝની સરખામણી કરીને ખરીદી
કરી શકો છો. એમેઝોન, વમં્ા િગેરે આેનલાઈન
ખરીદીના ઓપશન છે પણ સાથે હિે નિા-નિા
્ટાટિઅપ પણ આિી રહાં છે. જે કનઝયુમરનો
ટે્ટ અને શોવપંગ હેવબટસની ાણકારી ધરાિે
છે. કલાયનટસને મન તો ખરીદીમાં સરળતા અને
ખચેલા ૂવપયા િથિ લાગિા ોઈએ. મં ોયું
છે કે, પુૂષો પણ ઓનલાઈન ઘણં ખરીદે છે.
તેઓ આ કોનસેપટથી રાી પણ છે. કારણ
કે, ઓનલાઈન ખરીદીને કારણે તેમને મોલ સુધી
લાંબા નથી થિું પડતુ.ં પુૂષો ઓનલાઈન ્ારા
ગેવમંગ, બુકસ, કલોથસ િગેરે ખરીદી રહાં છે.
કપડાંથી ફવનિચર સુધી ઓનલાઈન ખરીદીમાં
ઘણી સારી ઓફર હોય છે. આ સાથે આપણા
બધાં માટે તે સરળ પણ એટલું જ છે. તેનાથી
સંતોષ અને ટાઈમ પણ બચે છે તે નફામાં.

80 હાર વો્મનટયસતમાં ગયજરારનો એકમાર યયવાન: ઓવ્મરપક
નીકથી ોવામાં રસ હોવાથી ભયયત ફોમત અને થઈ ગયય વસ્ેકશન

નવ્સિંહ િાઠોિ

અમદાિાદનો ઉલલાસ અતયારે કેનડે ામાં ોબ કરે છે. તેનો
પડરિાર અહીં જ રહે છે. તેણે કેનડે ા રહીને પણ ફોમિ તો
એક ગુજરાતી, અમદાિાદી તરીકે જ ભયુિ હતુ અને
તેનું વસલેકશન થયુ છે. ઉલલાસ કહે છે, ‘મને
ઓવલનમપક લાઈિ અને નીકથી ોિામાં રસ
હતો. જેથી મં મારા અમદાિાદના ્પોટિગરુ ુ
ભરત ઠાકોરની સલાહથી 2014માં િોલનનટયસિ
કેટગ
ે રીમાં ફોમિ ભયુિ અને મારું વસલેકશન થયુ છે.’
ઓવલનમપકમાં પલેયસિની વયિ્થા પુરી પાડિા માટે
િોલેનટીયસિની ભરતી થતી હોય છે. વિવભરમાંથી આિતી
એનપલકેશનસ બાદ એકઝામ અને ઈનટરવયૂના આધારે

સિટી રિ્ોટટિ

ઝડપથી વિકસી રહેલા દેશના અથિતં્ને
ચાલકબળ પુરું પાડિા માટે કેનર સરકાર ્ારા
‘્ટાટિઅપ ઈનનડયા, ્ટેનડઅપ ઈનનડયા’નું નિુ
સુ્ દેશના ઉ્ોગ સાહવસકોને આપિામાં આવયું
છે. ્ટાટિઅપને લગતી ્ૃવત િધારે િેગિાન
બને તે માટે દેશની એજયુકેશન ઈનન્ટ્ૂટને પણ
્ટાટિઅપ પોલીસ હેઠળ આિરીને વિ્ાથીીઓને
તેમાં સાંકળિામાં આવયા છે. ીટીયુ ્ારા
્ટાટિઅપ શૂ કરિા ઈચછતા ઉ્ોગ સાહવસક
વિ્ાથીીઓ માટે ભારતનો સૌ ્થમ ઓનલાઈન
્ટાટિઅપ કોસિ શૂ કરિાની ાહેરાત કરિામાં
આિી છે. ીટીયુ ્ારા આ કોસિ વિ્ાથીીઓને
્ીમાં ભણાિાશે. 16 િીકના આ ્ો્ામમાં
્ટાટિઅપ થોટ ્ોસેસથી માંડીને, ્ટાટિઅપ શૂ
કરિા સુધીનું માગિદશિન એકસપટિ ્ારા અપાશે.
્ણ િષિ પહેલા ીટીયુમાં ્ટડી કરી ગયેલા પા્ટ
્ટુડનટસ અને હાલ ્ટડી કરી રહેલા ્ટુડનટસ
આ કોસિ માટે એપલાય કરી શકશે.

સટુિ્ટિને ફાયદો

સેન્લ બોડિ ઓફ સેકનડરી
એજયુકેશન (CBSE) તરફથી
ધો.11 અને 12ના ્ટુડનટસને
્ટડીમાં િધારે સારી હેલપ
કરાશે. આજે ટેકનોલોી
ફા્ટ ્પીડે આગળ િધી રહી
છે તયારે તેના ્ારા ્ટુડનટસ
્ીમાં કઈ રીતે સારામાં સારી
રીતે બોડિ એકઝામની તૈયારી
કરી શકે તે માટે સેન્લ બોડિનો
કોનસેપટ લઈને આિે છે. આ
ંતગિત સીબીએસઈએ ‘્ીજ
ફોર એકસપલોર’ થીમ સાથે
ઓનલાઈન ્ટડી મડટડરયલ
ઉપલબધ કરાવયું છે. આ વલંક
સીબીએસઈની િેબસાઈટ www.
cbse.nic.in પર અપાઈ છે. તેમાં
મેથસ, કેમે્્ી,બાયોલોી અને

રમામ સબજેકટ ટફવિકસ,
કેમેસ્ી, બાયો્ોી અને
મેથસની ફોરયયત્ાને ઈિી્ી
સમાવાઈ છે.
સબજેકટમાં રસ વધારવા માટે
ઉદાહરણનો વધારે ઉપયોગ
કરાયો છે.
જે રે વવષયોનયં સટડી મટટટરય્
્ી છે.
આ મટટટરય્નો રમામ બોડડના
સટુડનટસ ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઓન્ાઈન મટટટરય્માં
વીટડયો પણ અપ્ોડ કરાયા છે.

ડફઝીકસનું ્ટડી મડટડરયલ અપાયું
છે. આ પહેલથી ધો.11 -12ના
્ટુડનટસને મદદ મળશે. આની
સફળતા પછી બીા ધોરણોમાં પણ
મડટડરયલ અપલોડ કરાશે.

IIT-Gnમાં સકૂ્ સટુિ્ટિ
માટે આજે મે્ટોિ કો્ક્ેવ
સિટી રિ્ોટટિ

ફોમત ટફ્અપ : એકથી બે િષિ પહેલા ઓવલનમપકની િેબસાઈટ
પર એક િષિ પહેલા ઓનલાઈન ફોમિ ભરિું પડે છે.
ટરટનત ટેસટ : 40 માકસિની ટે્ટ ઓનલાઈન આપિાની રહે
છે. જેમાં ંનગલસ ્ામર, ્ટોરી રાઈડટંગ અને કમ્ેહેનનસિ
હોય છે.
ઈનટરવયૂ : ્કાઈપ પર ંનગલશમાં ઈનટરવયૂ લેિાય છે. જેમાં
્પોટિ ્તયેની ૂચી અને ્ાનને લગતા ્્ો પૂછાય છે.

રિયો ્ેિાસ્ન્્કમાં વો્ન્ટયિ તિીકે િુિતના યુવાનનું સિ્ેકશન

્ાિી્ના ટરયોમાં 5થી 21 ઓગષટ ઓવ્મરપક અને 8થી 20 સપટેરબર દરવમયાન ટડસેબલસ
માટેની પેરાવ્મરપક યોાશે. જેમાં વો્મનટયર રરીકે સયરરના આિાદ પટે્નયં વસ્ેકશન થયય
છે. ગયજરારમાંથી વો્મનટયર રરીકે પેરાવ્મરપકમાં જનારો આિાદ એકમાર યયવાન હશે.
આિાદ આ પૂવે બે વાર ંરર રાષ્ીય ક્ાના રમરોતસવમાં સેવા આપી ચયકયો છે. ઓવ્મરપક
અને પેરાવ્મરપક બનનેમાં વસ્ેકશનની ્વિયા સમાન જ હોય છે.

15 ઓગષટથી થશે ્ારંભ: વરતમાન-પૂવત વવ્ાથીીઓ કરી શકશે એપ્ાય

રણ 11-12ના સટુડનટસ માટે હવે ‘્ીજ ફોર એકસપ્ોર’
થીમ સાથે ઓન્ાઈન સટડી મટટટરય્ ઉપ્બધ કરાવયયં છે.

સિટી રિ્ોટટિ

િોલનનટયસિનું વસલેકશન થાય છે. ભારતમાંથી 30 જેટલા
યુિાનો ઓવલનમપકમાં િોલનનટયર તરીકે જિાના છે. જેમાં
ગુજરાતમાંથી ઉલલાસ એકમા્ છે. ઉલલાસે કહું કે, ‘મારું
આ વસલેકશન લેવખત એકઝામ અને ઈનટરવયુના આધારે
થયું છે. જેમાં ્પોટસિ બેક્ાઉનડ પર ભાર આપિામાં
આિે છે. હું ્ટેટ લેિલે િૉવલબોલ, બેડવમંટન
અને વ્કેટ રમી ચૂકયો છુ.ં મારા એ સડટિડફકેટને
પણ ધયાનમાં રખાયા હતા. હું પહેલી ઓગષટે
્ાઝીલ જઈશ. તયાં બેડવમનટન કેટગ
ે રીમાં
રહીને િોલેનટીયર તરીકે મારે ફરજ બાિિાની
રહેશ.ે આ માટે અમને ્ાવઝલમાં બે વદિસની ્ેવનંગ પણ
અપાશે.’ તેણે ઉમેયુિ કે, ‘્પોટિ બેક્ાઉનડ ધરાિતા યુિાનો
િોલનનટયર માટેની આ ્ોસેસથી િાકેફ રહે તે જૂરી છે.’

@ahm_cb

ઈનનડયન ઈનન્ટ્ૂટ ઑફ ટેકનોલોી-ગાંધીનગર ્ારા ધોરણ 9થી
લઈને 12મા ધોરણ સુધી અભયાસ કરી રહેલા વિ્ાથીીઓને કડરયર
ગાઈડનસ આપિા માટે ‘મેનટોર કોનકલેિનું આયોજન પાલેજ કેમપસ ખાતે
શવનિારે કરાયું છે. સિારે 9 િાગયાથી શૂ થનારા આ ્ો્ામ માટે 200
વિ્ાથીીઓએ રી્્ેશન કરાવયું છે. વિ્ાથીીઓનો કડરયર ગોલ અને
વિઝન 9માં ધોરણથી જ નકલયર થઈ ાય તેના માટે આઈઆઈટી
્ારા આ ્યાસ હાથ ધરાયો છે. આ ંગે આઈઆઈટી ગાંધીનગરનો
્ટુડનટ કુશાગરા ભાગિિા કહે છે કે, ‘ગલોબલ લેિલ પર ોિા જઈએ
તો ઈનનડયન એજયુકેશન વસ્ટમ હાલ ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે. જેને
વિવક્ાની બનાિિા માટે ્કૂલ લેિલથી ્યાસ હાથ ધરિાની જૂર છે.
તેના સોલયુશન માટે અમે આ ્ો્ામનું આયોજન કયુિ છે.’

કેવી િીતે અને કયા િમયગાળામાં એપ્ાય કિી શકાશે

સટાટટઅ્ સનસત ઘિનાિી
GTU રથમ યુસનવસિસટી

ીટીયુના ઈનચાજિ િાઈસ
ચાનસેલર રાજુલ ગજજરે કહું કે,
‘એઆઈસીટીઈ ્ારા ીટીયુની
્ટાટિઅપ પોલીસીની નંધ લેિાઈ
છે. વિ્ાથીીઓ માટે ્ટાટિઅપ
નીવત ઘડનાર ીટીયુ દેશની
પહેલી યુવન. છે અને કેરળ, ંર
્દેશ સવહતના રાજયોની યુવન.
ઓેનું અનુકરણ કરી રહી છે.’

ઓગષટથી ્ાિી્માં યોાનારા ટરયો
ઓવ્મરપકમાં વો્મનટયસત રરીકે સેવા
આપવા માટે પાંચ ્ાખથી વધય યયવાનોએ
એમપ્કેશન કરી હરી. જે પૈકી 80 હાર
યયવાનોનયં વસ્ેકશન કરવામાં આવયય છે.
જેમાં ગયજરારમાંથી એકમાર અમદાવાદના
ઉલ્ાસ શાહનયં વસ્ેકશન થયય છે.

રિયો ઓસ્ન્્કના વો્ન્ટયિ બનવા માટેની રોિેિ

ીટીયુ ્ાિા દેશના રથમ સન:શુલક
ઓન્ાઈન સટાટટઅ્ કોિસની ાહેિાત

CBSEએ ાહેિ કયું
ઓન્ાઈન મરટરિય્

ધો

રિયો ઓસ્ન્્કમાં વૉ્ન્ટયિ તિીકે
અમદાવાદના ઉલ્ાિ શાહની ્િંદગી

ઓન્ાઈન એકિામ
અને સકાઈપ પર
ઈનટરવયૂ બાદ સપોટડસ
બેક્ાઉનડના આધારે

્ટાટિઅપના ઓનલાઈન કોસિ માટે એપલાય ચાલુ
શૈ્વણક િષિ દરવમયાન કયારેય પણ કરી શકાશે.
જેના માટે ીટીયુની િેબસાઈટ પર ફોમિ ભરિાનું
રહેશે. ીટીયુમાં ્ટડી કરી રહેલા 3 સેમે્ટરના
્ટુડનટસ માટે આ કોસિ ફરીયાતપણે લાગુ
કરિામાં આવયો છે. જેની ્ેડડટ સેમે્ટરના ંતે
ગણાશે. ્થમ સેમ.ના ભણતા વિ્ાથીીઓ પણ
આ કોસિ માટે એપલાય કરી શકશે પણ તેઓને
કોસિમાં જૂરી એિા પોઈનટ નહીં મળે. તેની સામે
વિ્ાથીીઓને ીટીયુ ્ારા સડટિડફકેટ અપાશે.

ઓન્ાઈન સટાટટઅ્ કોિસની ૂ્િેખા

} 16 િીકનો ્ો્ામ, િીકમાં 4 કલાક ્ટડી ફરીયાત
} ઓડડયો -િીડડયો ્ારા ્ટાટિઅપની માવહતી અપાશે
} સકસેસુલ ્ટાટિઅપ ્ટોરી વિશે નોલેજ અપાશે
} ઈનફોવસસના સહ્થાપક વ્શ ગોપાલકૃષણન
ઓનલાઈન ્ટાટિઅપ ટીપસ આપશે
} ડફલડિકક ્ારા ઉ્ોગોનો ખયાલ વિકસાિાશે

‘સ્ોટટ બેક્ાઉ્િ
ધિાવતા યુવાનો
ઓસ્ન્્ક
વો્ન્ટયિ બનવા માટેની
આ રોિેિથી વાકેફ િહે તે
જૂિી છે.’
ઉલ્ાિ શાહ

