જે તે ્િેશનુ ૂડ તે ્િેશના કલચરને રજૂ કરે છે.
તેમાં વિુને વિુ વેરાઈટી લાવવાનું કામ શેફનુ
છે. આ માટે શેફ ઘણી મહેનત કરતાં હોય છે
અને સારે ્ાિેધશકતા પણ ાળવતા હોય છે.
્ીધત પટેલ, માસટર શેફ
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{ આરતી નાયર
ંરમ્નયોર

ના પા્ા પછી કોઈ
છોકરી છોકરા સારે
કેમ વાત કરતી હશે?

તમે કોઈને ્ેમ કરતા હો, તો એનો અરથ એ
નરી કે તમારો એના પર અધિકાર છે. સામી
વયક્ત ્ેમ નરી કરતી એમાં એનો વાંક નરી

રેલેસેધમયા અને કેનસરરસત બાળકોના ચહેરા
પર કસમત લાવયાં આઈઆઈટીના સટુડનટસ

રણ કે એ છોકરી નાદાન છે. તે અપે્ા
રાખે છે કે છોકરો પોતાની લાગણીને બાજુ
પર રાખીને મિરતા ાળવી શકશે. ખરેખર તો
તેણે એની સાથે વાત જ ન કરવી ોઈએ. તેને
ખબર હોવી ોઈએ કે ના કહીને પોતે એનું મદલ
અને અહિ તોડી રહી છે. છોકરા પાસેથી એ
િૈરીપૂણણ કે સભય વતણનની અપે્ા ન રાખી શકે.
સંબંધ ાળવી રાખીને પોતે ખોટો સંદેશો આપી
રહી છે, એને ગૂંચવી રહી છે અને કદાચ એનું
ીવન બરબાદ કરી રહી છે. છોકરી િુખણ છે.
બરાબર ને? નહીં.
સાદી સિજણની વાત છે: તિે કોઈને ્ેિ
કરતા હો, તો એનો અથણ એ નથી કે તિારો
એના પર અમધકાર છે. સાિી વયક્ત તિને ્ેિ
નથી કરતી એિાં એનો વાંક નથી. એ ના પાડે
તો મવચારવું કે હવે આ મિરતા પણ ગુિાવવા
લાયક છે કે નમહ? આ બાબતે કોઈ મનણણય લઈ
ન શકો તો તેની સાથે બોલવાનું એકદિ બંધ
કરો. પણ એવી અપે્ા ન રાખો કે ભમવષયિાં
એ તિને એક મદવસ જૂર ‘હા’ કહેશે!

ધસટી રરપોટટર
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ઈકનડયન ઈકન્ટ્ુટ અૉફ ટેકનોલોી
(આઈઆઈટી) ગાંધીનગર ખાતે બલડ
કેનસર અને થેલેસેમિયા જેવી બીિારી સાથે
ીવી રહી રહેલા 40 જેટલાં બાળકોનું
આઈઆઈટી કેમપસ ખાતે વેલકિ કરવાિાં
આવયુ છે. અગાિી 4 અને 5 ફે્ુઆરીએ
આઈઆઈટીનો એનયુલ ફે્ટ ્ીથકોન આવી
ર્ો છે, તયારે ્ટુડનટસે સોમશયલ એક્ટમવટી
્ારા એનયુલ ફંકશનનું આ રીતે સેમલ્ેશન
કયુણ હતુ. આ 40 બાળકોની ઈચછાઓ તેિને
ગિતી એક્ટમવટી તેિની રસના મવષયો
}ધવધવિ એક્ટધવટી ્ારા સટુડનટસે બાળકોના ચહેરા પર ખુશી લાવવાનો ્યાસ કયો હતો. આઈઆઈટીના ્ટુડનટસે ાણયા હતા.

મવ્ાથીીઓ પેઈકનટંગ, મિમિ્ી, કોિેડી જેવી
મવમવધ એક્ટમવટી કરીને થેલેસેમિયા અને
કેનસરર્ત આ બાળકોના ચહેરા પર ક્િત
લાવયા હતા. બાળકોને આઈઆઈટી કેમપસની
પણ મવમિટ કરાવવાિા આવી હતી.
આઈઆઈટી ્ટુડનટ અમદમત મસંઘે ક્ું
કે, ‘થેલેસેમિયા અને બલડ કેેનસર જેવી
બીિારીઓ સાથે ીવન ીવવું ખૂબ અઘરું
હોય છે. આ રોગ શરીરની સાથે િાણસના
િનને અને ઈચછાઓને પણ િારી નાખે છે.
આથી અિે આ 40 બાળકોને આઈઆઈટી
ગાંધનગર ખાતે લાવીને તેિની ઈચછાઓને
ફરી અિારા િાધયિથી ીવંત કરવાનો ્યાસ
કયો હતો.

આઝાદી સમયે રજિાડાના વિવલવનકરણની અનેક બેઠકાેની સાષી રહી છે આ હિેલી
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દેશ ્ાસતાક પવણની તૈયારીિાં વય્ત છે તયારે
અિદાવાદનું એક એવું ઘર કે જયાં સરદાર
વલલભભાઈ પટેલ આવીને તેિના મિર
શેઠ ક્તુરભાઈ લાલભાઈ સાથે બેસતાં અને
રજવાડાઓના મવલીનીકરણના મનણણયો લેવાતા
તે ઘર હવે મયુમિયિિાં પડરવમતણત થઈ ર્ું છે.
શાહીબાગ ખાતે 1905િાં લાલભાઈએ બનાવેલી
આ હવેલી હવે ક્તુરભાઈ લાલભાઈ મયુમિયિ
તરીકે ઓળખાશે. ર્ટી જય્ી લાલભાઈએ
જણાવયું કે, ‘અિારો પડરવાર અિદાવાદિાં
1500ની સાલિાં રાજ્થાનિાંથી આ શહેરિાં
આવીને વ્યો હતો. તેિાં શાંમતદાસ શેઠ તયારે
અકબર રાાના િવેરી હતાં. અિારા પડરવારના
ઘરો બનતાં ગયાં અને 1905િાં શાહીબાગિાં
આ હવેલી બની. આ મયુમિયિિાં 2 હાર
વષણનો કલાવારસો સચવાશે. તેિાં 17 અને
18િી સદીનાં પેઈકનટંગ, ્ટોનવકક અને ્ોનિ
કલે્શન છે.’

હવેલીના મહેમાન બનેલા સરિાર પટેલ અને મોરારી િેસાઈ

સ્ુડનટસ લાંબી કૂદ, ગોળા ફંક જેિી રમતો રમયા

કોલેજના સટુડનટસ વ્ે ‘િોરડાં ખંચ’ સપિાથનું આયોજન રયું.

આર.સી. કોલેજ ઓફ કોિસણ ્ારા
ગૂજરાત મવ્ાપીઠ રાઉનડ ખાતે
એનયુઅલ ્પોટડ ડેનું આયોજન
કરવાિાં આવયું હતું. જેિાં કોલેજના

મવ્ાથીીઓ વ્ે ંચી કૂદ, લાંબી
કૂદ, દોરડાં ખંચ, ગોળા ફંક, ચ્
ફંક, દોડ, સંગીત ખૂરશી વગેરે
જેવી રિતોનું આયોજન કરવાિાં
આવયું હતું. મવ્ાથીીઓએ ઉતસાભેર
ભાગ લીધો હતો.

ધિવયાંગ બાળકો સારે
્ાસ્ાક ધિન ઉજવશે

અમદાિાદ : પાલડી ખાતેનીંકુર
્કૂલના ્ટુડનટસ બહેરાિુગાની
શાળા અને એ્ોચ સં્થાના 400
જેટલા મદવયાંગ બાળકો સાથે િળીને
ધવજ વંદન કરશે. આ જ મદવસે
મવમવધ એક્ટમવટી પણ કરશે.
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અિદાવાદના રાઈડસણ દશણન પંચાલ
અને મહિાંશુ પંચાલે તાજેતરિાં
ઉતરકાશીિાં િાઈનસ 10 ડડરી
વ્ે બાઈક રાઈડ કરી હતી.
્નોફોલ વ્ે બાઈક રાઈડ કરવા
િાટે તેઓ ઉદયપુર, જયપુર થઈ
ઉતરકાશી પહંચયા હતા. જયાં
બરફની ઢંકાયેલા રોડ પર ખૂબ જ
ટફ ગણાતી ્નોફોલ રાઈડ કરી

આજે ધવવકોષમાં ‘અમિાવાિનું
સરાપતય’ પર વ્તવય યોાશે
ધસટી રરપોટટર

હવેલીનો આ ફોટો રજવાડાના
મવલીનીકરણની સા્ી પૂરે છે. સરદાર
પટેલ તેિની ંમતિ વષણગાંઠ વખતે
અહીં જ હતાં. ફોટોિાં સરદારની
આસપાસ ક્તુરભાઈ અને િોરારી
દેસાઈ ઉપરાંત સિર લાલભાઈ
પડરવાર નજરે પડે છે.

આર.સી.કોલેજમાં એનયુઅલ ચંરકાનત દેિતાલેના કાવયોનું અનુિાદ કરનારા નીલા વરિેદીએ કહું
સપોટસથ ડેની ઉજવણી કરાઇ ‘ચંરકાનત િેવતાલે ભંય સારે ોડાયેલા કધવ હતા’
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ઉતરકાશીમાં બરફમાં 5ની સપીડમાં ચલાિી

IIT ગાંધીનગર કેમપસમાં 40 અસરરસત બાળકોએ પોતાની વિશ સ્ુડનટસ સમષ મુકી

કસતુરભાઈ લાલભાઈની હવેલી મયુધિયમ બનશે
કા

અમિાવાિીઓએ માઈનસ 10
રડરીમાં બાઈક રાઈડ કરી

ગુજરાત મવવકોષિાં 25
ાનયુઆરીએ સાંજે 5 વાગે
‘આડકકટે્ટની નજરે અિદાવાદનું
્થાપતય’ મવષય પર ્નેહલ શાહ
વ્તવય આપશે. તેઓ વ્તવયિાં
15િી સદીિાં અિદાવાદિાં થયેલા
ભવય ્થાપતયો સાથે 14િીથી 16િી
સદીિાં શહેરિાં આકાર પાિેલા

્થાપતયો શું ખામસયત ધરાવે છે?
તે મવશે પણ વાત કરશે. 1411િાં
અહેિદ શાહે શહેરની ્થાપના
કરેલી તયારથી લઈને 1511િાં
િહંિદ બેગડાના અવસાન સુધીિાં
શહેરિાં ્થાપતયની પુષકળ ્ૃમત
થઈ. િક્જદો અને િકબરાઓ
તેિજ શહેરના બીા ્થાપતય પર
પણ ્નેહલ શાહ પાવર પોઈનટ
્ેિનટેશન ્ારા વ્તવય આપશે.’

હતી. દશણન પંચાલે ક્ું કે, ‘અિે
ઉતરકાશીિાં હમષણલ અને સુખી
ટોપ હીલ કે જયાં તાપિાન િાઈનસ
10 ડડરી હતું તયાં પહંચયા. જયાં 5
ૂટ સુધી બરફની ચાદર છવાયેલી
હતી. તેનાથી બાઈકનું એકનજન ઠંડુ
પડી જતું હતું. 5ની ્પીડે બાઈક
ચલાવયું. બાઈક ્લીપ થતું હોવાથી
પહેલા મગયરિાં જ બાઈક ચલાવી.
5 ડક.િી. સુધી બાઈક ચલાવી તેની
પરથી બરફ દૂર કરવો પડતો હતો.’

રધવવારે નેતાી
રમતોતસવ ઉજવાશે
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નિણદ િેઘાણી લાઈ્ેરી ્ારા
‘નેતાી રિતોતસવ’નું આયોજન
20 વષણથી કરાય છે. આ વષે પણ
રમવવારે િીઠાખળી ગાડડન ખાતે
સવારે 8.30 કલાકથી નેતાી
રિતોતસવનું આયોજન કરાયું
છે. તેિાં ંડર 18ના કેટેગરીિાં
આવતા 400 મવ્ાથીીઓ
ોડાશે.
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અમિાવાિીઓ માટે
‘સંતા-બંટા’ ૂડ
ફેકસટવલ યોાશે

સુભાષચંર બોિના ીવન
સંઘષથ પર ્િશથન યોાયું

‘રોટલી શેકતી ઘરવાળીને હસીને
ક્ું િં, હવેની રોટલી મબલકુલ
ચનરિા જેવી ડાઘ વગરની બને તો
સાચું. તેણે યાદ અપાવયું મનષકલંક
નથી હોતો ચંનરિા ્યારેય...’
કમવ ચનરકાનત દેવતાલેની
કમવતાઓનો ગુજરાતી અનુવાદ
ઘણં કહી ાય છે. તેિના આવા
જ કેટલાક ્મતમનમધ કાવયોનો
‘કબૂલાતનાિું’ મશષણક ંતગણત
અનુવાદ કરીને કમવયરી નીલા
મરવેદી પુ્તક ્વૂપે લઈને
આવયા છે. સામહતય પડરષદિાં
હર્ાર ગો્વાિીના સંચાલનિાં
અને ધીૂ પરીખની અધય્તાિાં
‘કબૂલાતનાિું’ કાવય સંરહનું
મવિોચન થયું હતું. ચંનરકાનત

અિદાવાદીઓને દેશી-મવદેશી
વાનગીઓનો ્વાદ િાણવા િળે
એ હેતુથી આઇઆઇએિ રોડ પર
આવેલા નૌટંકી ગે્રોનોમિકલ
્ાિા કાફેિાં 24 ાનયુઆરીથી
10 ફે્ુઆરી સુધી બપોરના 12થી
રારીના 11 વાગયા સુધી ‘સંતાબંતા’ ૂડ ફેક્ટવલનું આયોજન
કરવાિાં આવયું છે.
આ ૂડ
ફેક્ટવલિાં
દેશી અને મવદેશી વાનગીઓ
અિદાવાદીઓને પીરસવાિાં
આવશે. આ ઉપરાંત ૂડ
ફેક્ટવલિાં મવમવધ ્કારની ૂડ
કોકમપડટશનનું પણ આયોજન
કરવાિાં આવયું છે.
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} સાધહતય પરરષિમાં ‘કબૂલાતનામું’ કાવય સંરહનું ધવમોચન પણ રયું હતું.

દેવતાલેની આ કમવતાઓ િં ઘણી
વખત વાંચી છે પણ સિી્કની
જેિ લખું તે િારા િાટે શ્ય ન હતું
તેિ કહેતા નીલા મરવેદીએ ક્ું કે,
‘િારા િાટે આ એવી કમવતાઓ છે
જે િારા ંત:કરણને ંદોમલત
કરે છે. ચંનરકાનતે એટલા બધા
મવષયોને લઈને કમવતાઓ લખી
છે કે ફ્ત તેિના મશષણકના આધારે
જ તેિના કાવયસંસારના મવ્તારને
સિજવો સહજ થઈ ાય. આ એવા

કમવ કહી શકાય કે જે ભંય સાથે
ોડાયેલા ર્ાં છે. તેિની રચનાની
ખામસયત રહી છે કે વા્તમવક
સંવેદનાને તેઓ અનુભવે અને એવી
રીતે િૂકે કે ભાવક તેિાં ઓત્ોત
થઈ ાય. આ કાવયસંરહિાં ‘જે
નથી હોતા ધરતી પર, શબદોની
પમવરતા,પોતાને ોવા િાંગુ છું,
િને ઠોકર વાગી, સિુર, ્રી સંગે’
સમહતના ટાઈટલ ઉપર 52 જેટલા
કાવયો ોવા િળે છે’.

ધવવેકાનંિ ઇકનસટ્ૂટમાં ‘એક્ટધવટી વીક’

આ રદશશનમાં 201 દુલશભ તસિીરો મૂકાઇ

‘ઓલ ઈકનડયા ડેિો્ેડટક ્ટુડનટસ
ઓગણનાઈિેશન’ ્ારા સુભાષચંર
બોિના ીવન સંઘષણ પર ગુજરાત
કોલેજના ગેટ પાસે એક્િમબશનનું
આયોજન કરાયું. જેિાં અિદાવાદ
ઉપરાંત સુરત, વડોદરાિાં રહેતા
મવ્ાથીીઓ ્ારા કલે્ટ કરાયેલી
નેતાીની રેર ત્વીરો ોવા િળી
હતી. આ ંગે ઓગણનાઈિેશનના
્ટેટ કમિટી સે્ેટરી રીિી વાઘેલાએ
ક્ું કે,‘આ ્દશણન અિે છેલલા
રણ વષણથી કરતા આવીએ છીએ.
જેિાં દર વષે નવી તસવીરો
સાથેનું લખાણ એડ થતું રહે છે.

આ ્દશણન 50 જેટલા સભયોએ
િળી બનાવયું છે. જેિાં પુ્તકો
તથા આકાણઈવિિાંથી િેળવેલી
201 તસવીરો િૂકવાિાં આવી
હતી. અિે ્ીડિ ફાઈટર ઉપરાંત
વૈ્ામનકો, સામહતયકારોના ીવન
સંધષણ પર પમરકા, પો્ટસણ અને
ડૉ્યુિેનરી બનાવી યુથને અવેર
કરીએ છીએ. આ ્દશણનિાં
ગાંધીી અને નેતાી સાથેની
ત્વીરો,તેિનો રીસના દાયકાિાં
યુરોપ િાટેનો પાસપોટડની સાથે
સાથે તેિના ંકગલશ નયૂિ પેપરોિાં
પકબલશ થયેલા તેિના મવશેના
સિાચારો વગેરે આ ત્વીરોિાં
ોવા િળયું હતું.

ધચ્કારે ઇટલીરી મંગાવેલી
ધસરામીક પલેટ પર ‘રફગરેરટવ વકક’

અ

મદાિાદની ગુફા ગેલેરીમાં વચરકાર નવબબષ મનસૂરી 32 જે્લી સીરામીક પલે્ પર 32 આ્ટ
િકકનું કલેકશન લઈને આવયા છે. 29 ાનયુઆરી સુધી 4થી 8 દરવમયાન ોઈ શકાશે.
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} ધવવેકાનંિ ઈકનસટ્ુટ મેનેજમેનટ ખાતે 23રી 28 ાનયુઆરી િરધમયાન ‘એક્ટધવટી વીક’નું આયોજન કરવામાં આવયું છે.

} એમબીએ-બીએસસીના ધવ્ારીી વ્ે ચેસ ટુનાથમેનટ યોાઇ. } એમબીએ-બીએસસીના ધવ્ારીી વ્ે કેરમ ટુનાથમેનટ યોાઇ.

મવવેકાનંદ ઈકન્ટટયૂટ િેનેજિેનટ ખાતે 23થી 28 ાનયુઆરી
દરમિયાન ‘એક્ટમવટી વીક’નું આયોજન કરવાિાં આવયું છે. જેિાં
એિબીએ અને બીએસસીના મવ્ાથીીઓ વ્ે પહેલા મદવસે સેફ
કોકમપડટશન, ઈિી રાઈડટંગ કોકમપડટશન, ચેસ ટુનાણિેનટ, કેરિ
ટુનાણિેનટ અને ડેિટડ કોકમપડટશન યોાઈ હતી. જયારે બીા મદવસે
મ્કેટ ટુનાણિેનટનું આયોજન કરવાિાં આવયું હતું. આ એક્ટમવટી
વીકિાં યોાઈ રહેલી કોકમપડટશનનું રીિલટ છેલલા મદવસે એટલે
કે 28 ાનયુઆરીના રોજ ાહેર કરી મવજેતાઓને રોફી આપી
્ોતસામહત કરવાિાં આવશે.

આ મચરકારના આ આટડ મપસિાં મસરાિીક પલેટ
ઉપર ાણે કે લેનડ્કેપ ઊભું થઈ ગયું હોય તેવંુ
લાગે છે. ડફગરેડટવ વકકિાં અમતવા્તવવાદને
લઈને મચરકાર નમબબ્ િનસૂરી 32 જેટલા
મચરો લઈને આવયાં છે. જયારે બીા એક મવશાળ
કાયના પેઈકનટંગિાં ચાઈલડહૂડ ોવા િળે છે.
અિદાવાદની ગુફા ગેલરે ીિાં આ એક્િમબશન 29
ાનયુઆરી સુધી 4થી 8 દરમિયાન ોઈ શકાય છે.
એક્િમબશન ંગે વાત કરતાં નમબબ્ િનસૂરી કહે
છે, ‘િારા િાટે કેનવાસ અને બીા િાધયિોિાં કાિ
કયાણ પછી ઈટાલીથી િંગાવેલી મસરાિીક પલેટ ઉપર
આટડ વકકને િાણવાનો અનુભવ જ અનોખો છે. આ
િાધયિ આિ ોવા જઈએ તો ઓછુ ાણીતું છે પણ
તેની અસરકારકતા ્રાંગ
ે છે. મસરાિીક પલેટ ફાયરિાં
ાય અને બહાર આવે એટલે જે રંગો તેિાં ડફ્સ થઈ
ગયા હોય છે તે કાયિ િાટેના હોય છે. જેિ એક મચર
સિય જતાં િાંખુ થાય પણ આ પલેટ ઉપર કરેલું આટડ
} તસવીરમાં આરટટસટ નધબબષ મનસૂરી પોતાના ધચ્ો સારે.
વકક લાંબા સિય સુધી ્ેશ લાગે છે.’

