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ગ્લેમર  3
તબ્બુએ મંગળવારે પોતાના 
અંગત મમત્ો સાથે ્ થ્થ ડે 
મનાવ્ો

મરુ્ી વિજય અનલે અવવિનલે માણી ગજુરાતી ભોજનની વ્જજત

: બીજી વન-ડ ેમાટ ેશહરેમા ંઆવલેા શ્ીલકંાની ટીમના ખલેાડીઓ સૂરજ રણદીવ અન ેનનરોસન ડડકોલા બધુવાર ેડરક્ામા ંબસેીને 
શોનિગં કરવા ગયા હતા તો બીજી બાજ ુભારતીય ટીમના બ ેખલેાડીઓ મરુલી નવજય અન ેઆર. અનવિન ેશહરેની નવશાલા ખાતે 
િરિંરાગત ગજુરાતી ભોજનની નલજજત માણી હતી.

: દવે નદવાળીન ેધયાનમા ંરાખીન ેશહરેની જાનણતી કણાણાવતી અન ેરાજિથ 
કલબના સભયો માટ ે આતશબાજીનુ ં આયોજન કરવામા ં આવયુ ં હતુ.ં 
ગરુવુાર ેઆ બનન ે કલબના સભયો માટ ેસતત એક કલાક સધુી આકાશમાં 
આતશબાજી કરવામા ં આવી હતી. આતશબાજીની સાથ ે જ આકાશ 
આતશબાજીના જદુા જદુા રગંોથી રગંાઈ ગયુ ં હતુ.ં આતશબાજી જોવા 
આવલેા કલબના સભયો અન ેબાળકો આતશબાજીનો આ નજારો જોઈને 
ખશુખશુાલ થઈ ગયા હતા અન ેતનેા ફોટા િાડવાનુ ંિણ ચકૂયા નહોતા.

today's event

કડક બાદશાહી
સ્થળ: નટરાણી, 
ઉસમાનિરુા
સમય: 8:30 કલાકે

પલેઈવન્ટંગ 
એક્ઝિવબશન
સ્થળ: મતં્ા આટ્ટ ગલેરેી 
િાલડી
સમય: બિોર ે2થી 7

બલે ક્બમા ંએક ક્ાક આતશબાજી

હવે IIT અને IIMમાં 
ઘરે બઠેા કોર્સ કરી શકાશે
દશેની ટોિ મોસટ ઇનનસટટયટુ આઇઆઇટી, 
આઇઆઇએમ જવેી સંસથાઓમાં અભયાસ 
કરવાનુ ંસવપન હવ ેસાકાર થઇ શક ેછ.ે 
િસટી િરપોટ્ટર : અમદાવાદ
દશેની ટોપ મોસટ ઇન્સસટટયટૂ 
આઇઆઇટી, આઇઆઇએમ 
જવેી સસં્થાઓમથા ં અભયથાસ 
કરવથાનુ ં સવપન હવે સથાકથાર 
્ઇ શક ે છ.ે હ્મુન રરસોસ્સ 
ડવેલોપમ્ેસટ િમિનસટ્ીએ સટડી 
વેબસ ઓફ એન્ટવ- લનીનીગ 
ફોર યગં એ્સપથાયરરંગ મથાઇ્સડ 
(સવયં) નથામનો પ્ોજેકટ શરૂ કયયો 
છે. આનથા દ્થારથા આઇઆઇટી 
અન ે આઇઆઇએમ તમેજ 
સ્ેસટ્લ યિુનવિસ્સટી ઓનલથાઇન 
કોસ્સ ઓફર કરશે. પહેલથા 
તબક્થામથંા ચથાર આઇઆઇટી, બે 
આઇઆઇએમ અન ે ત્રણ સે્સટ્લ 
યુિનવિસ્સટી ભથાગ લશેે. જ ે આ 
વર્્સ ી ઓનલથાઇન કોસ્સ શરૂ કરી 
દશે.ે અતયથાર ે પથંાચ િવરય પર 
ઓનલથાઇન કોસ્સ ઓફર કરશે. 

 એચઆરડી  િમ િનસટ્ીએ 

જણથાવયુ ં છ ે ક,ે આઇઆઇટી, 
આઇઆઇએમ જવેથા 
ઇન્સસટટયટુસમથા ં િલિમટડે સીટ 
હોય છ.ે  દર વરષે હજારો લથાખો 
સટટુડ્સટસ તમેથા ંએડિમશન એપલથાય 
કર ે છ.ે પરતં ુ એડિમશન અમકુ 
લોકોન ે જ મળ ે છ.ે આવથા સમયે 
અમ ે સવય ં નથામનો પ્ોગ્થામ શરૂ 
કયયો છ.ે  જનેથા દ્થારથા દરકે સટટુડ્સટને 
આ ટોપ ઇન્સસટટયટુમથા ં અભયથાસ 
કરવથાનો મોકો મળશ.ે  પછી તે 
દશેનથા કોઇ પણ ખણૂથામથા ં હોય. 
બીજી ખથાસ વથાત એ છ ેક ેઆ તમથામ 
ઓનલથાઇન કોસ્સ ફ્ીમથા ં શીખી 
શકથાશ.ે આ તમથામ કોસ્સ ભથારતીય 
લોકો મથાટ ે છ.ે ઓન લથાઇન 
કોસ્સ કોઇ િવદશેી લોકોન ે ઓફર 
કરવથામથંા નહી આવ.ે જો કોઇ 
િશખનથારન ે આ કોસ્સનુ ં વરેરફથાઇડ 
સરટ્ટરફકટે જોત ુહશ ેતો તનેથા મથાટે 
અમકુ રકમ ચકૂવવી પડશ.ે

આઈઆઈએમ-અમદાવાદ ખાત ેઆઈઆઈએમ-લખનઉના િાસઆઉટ અન ેવહીસલ બલોઅર મજંનુાથ િર એક 
ચચાણાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહતુ,ં જમેાં તેના ભાઈ અન ેશહરેના જોઈનટ િોનલસ કનમશ્નર ેિણ ભાગ લીધો હતો

િસટી િરપોટ્ટર : અમદાવાદ
એ્સડિપ્ચસ્સ ચનેલ પર ‘મજંનુથા્’ રફલમનુ ં વલડ્ટ 
ટિેલિવઝન િપ્િમયર 19મી નવમેબર ેરથાતે્ર આઠ કલથાકે 
પ્સથારરત કરવથામથંા આવશ.ે આ રફલમનથંા પ્ોમોશન 
મથાટ ે રફલમનથંા િલડ કરેે્ ટર સથાશ ૂ સનતયશ સરથાયિહ, 
ડથાયરે્ ટર સદંીપ વમથા્સ, મજંનુથા્નથંા ભથાઇ રથાઘવ્ેસદ્ર, 
આઇઆઇએમ-એનથા ં પ્ો. પવન મિમડી અને 
શહરેનથંા જોઇ્સટ પોિલસ કિમશ્નર મનોજ શશીધર-
આઇપીએસએ પનેલ રડસકશન કયુું હતુ.ં ‘મજંનુથા્’ 
િશર્સક હઠેળ બનથાવથાયલેી એક વથાસતિવક રફલમ 
બનથાવવથામથા ંઆવી છ.ે જમેથા ંઆઇઆઇએમ-લખનૌમથંા 
સનથાતક ્યલેથા શનમગુન મજંનુથા્ની વથાત કરવથામથંા 
આવી છ.ે જઓે ઉત્તરપ્દશેનથંા લખમીપરુ ખરેીમથંા 
ઇન્સડયન ઓઇલ કોપયોરશેનમથંા મથાકકેરટગં મનેજેર 
તરીક ેકથામ કરતથા ંહતથંા. તમેન ેખયથાલ આવયો ક ેતમેનથંા 
િવસતથારમથા ંઇંધણની ચોરી ્તી હતી અન ેતનેથા ંમળૂમથંા 
ભ્રષટથાચથાર હતો. તમેણ ેઆ પ્વૃિતન ેબધં કરથાવી અને 
ભ્રષટથાચથારન ેખતમ કરવથા મથારફયથા સથા્ે લડત કરી હતી, 
જમેથંા મથારફયથાઓએ તમેની હતયથા કરી અન ેતમેણ ેતમેનો 
જીવ ગમુથાવયો. 

દશેભક્તિ એટલે માત્ર રરહદ પર જ નહીં...
TRIBUTE

 મજંનુાથ ેલીધલેા ંસટનેડ િર ચચાણામા ંહાજર રહલેા તમેના ભાઈ રાઘવનેદ્રએ કહુ ંહતુ ંક ે‘અમે 
કયારયે નવચાયુું ન હતુ ંક,ે મજંનુાથ સતય માટ ેલડશ.ે તનેા ંમૃતયનુા ંસમાચાર સાભંળીને 
અમ ેબધા ંજ શનૂયમનસક થઇ ગયા ંહતા.ં મજંનુાથ મારો નાનો ભાઇ હતો, અન ેઅમ ેત્ણ 
ભાઇ-બહને છ.ે િરતં ુત્ણયે એકબીજાથી ઘણા ંજદુા છ.ે મજંનુાથના ંમગજમા ંશુ ંચાલ ેછ,ે તે 
અમન ેખબર ન હતી. અમ ેઅતયતં ડકમંતી વયનકત ગમુાવી છ.ે િરતં ુતને ેનરિબયટુ આિવા 
માટ ેહુ ંનાના-નાના રોજ-બરોજના ંબધા ંજ કામોમા ંહમંશેા ંસતયન ેસિોટ્ટ કરવાનો પ્રયતન 
કરુ ંછુ.ં

શહરેના જોઇનટ િોનલસ કનમશનર મનોજ શશીધરને 
િછૂવામા ંઆવયુ ંહતુ ંક ેતમ ેરોજ-બરોજ આ પ્રકારનાં 
નરિનમનલ ડકસસાઓ જોતા ંહોવ છો, તો મજંનુાથ જવેા વહીસલ 
બલોઅર યવુાનોએ શુ ંકરવુ ંજોઈએ?
 દશેમા ંમજંનુાથ જવેા ંઘણા ંનીડર યવુાનો છ,ે િરતં ુત ેબધી 
સટોરીઝ નમડીયા બહાર લાવી શકતી નથી અન ેત ેલોકો 
સધુી િહોંચયા વગરની રહી જાય છ.ે આિણા દશેમા ંઆ 
પ્રકારની ઘણી કહા ંવગરની વાતાણાઓ છ,ે િરતં ુઆિણી 
સસંકકૃનત પ્રમાણ ેદશેભનકત એટલ ેસરહદ િર જઇન ેલડવાની 
હોય છ,ે જ ેિણ દશેભનકતનો એક ભાગ છ.ે છતાયં આિણે 
દશેભનકતમા ંજવાબદાર નાગડરકતવનો સમાવશે કરવો 
જોઇએ. ફાઇન આરસણા, નલરિચેર,ફોક કલચર, ફોક આટ્ટ, 
મનુવઝ વગરેમેા ંઆ પ્રકારની વાતાણાઓન ેપ્રોતસાહન આિવું 
જોઇએ. આિણા દશેમા ંનસસટમન ેિણ ખરાબ કહવેાય છ.ે 
હવ ેમારો સવાલ એ છ ેક ેનસસટમ શુ ંછેω આિણ ેઆિણી 
નસસટમન ે‘માઇ બાિ સરકાર’ તરીક ેઓળખીએ છ.ે 
નશેનલ ઈમજે નબલડીગં એ એક રીત ેતો િોતાની જાતનું 
કરેકેટર નબલડીગં જ છ.ે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ િણ 
કાયદાનો સિોટ્ટ લઈન ેઉઠાવવો જરૂરી છ.ે

અિાજ ઉઠાિિો જોઈએ...

યવુા કવવ ભાવશે ભટ્ટની 
આ વર્ષે એવોર્ડની હવેરિક
િસટી િરપોટ્ટર : અમદાવાદ

ગજુરથાતી ભથારથાનથા જાણીતથા યવુથા 
કિવ ભથાવશે ભટ્ટન ે કલકત્તથાની 
ભથારતીય ભથારથા પરરરદ દ્થારથા 
૨૦૧૩-૧૪ મથાટનેો યવુથા પરુસકથાર 
એનથાયત ્શ.ે આ પરુસકથારમથંા ૨૧ 
હજારનો ચકે અન ે સ્સમથાન પત્ર 
૭ ફબે્આુરીનથા રોજ કલકત્તથામથાં 
યોજાનથારથા સમથારોહમથા ં પિચિ મ 
બગંથાળનથા રથાજયપથાલ કસેરીનથા્ 
િત્રપથાઠીનથા હસત ે એનથાયત ્શ.ે 
કલકત્તથાની સસં્થા ભથારતીય ભથારથા 
પરરરદ દર વરષે ભથારતની ૪ 
ભથારથાનથા ૪૦ વર્્સ ી ઓછી ઉંમરનથા 
યવુથા સજ્સકન ેઆ પરુસકથાર આપ ેછ.ે

‘છે તો છે’ અને ‘ભીતરનો 
શખંનથાદ’ જવેથા ગઝલસગં્હ 
આપનથાર ભથાવશે ભટ્ટ ે કહ્ુ ં ક,ે 
આ વરષે ફબુે્આરીમથા ં મન ે રથાવજી 
પટલે એવયોડ મળયો હતો. જયથારે 
ઓગષટમથંા શયદથા એવયોડ. મથારથા 
મથાટ ેઆનદંની વથાત છ ેક ેમન ેઆ 
ત્રીજો એવયોડ મળી રહ્ો છ.ે 

: હડેરટજે ફેનસટવલના આયોજક નબરવા 
કરુશેી.

આ વખતિ ેભદ્ર ફોટ્ડમા ંહરેરટજે ફકે્ટવલ
િસટી િરપોટ્ટર : અમદાવાદ
હરેરટજે વીક દરિમયથાન શહરેમથંા હરેરટજે ફનેસટવલની 
પથંાચમી આવૃિત્તની ઉજવણી કરવથામથંા આવશ.ે આ 
અંતગ્સત શહરેનથા 3 સ્ળો,  ‘અડથાલજની વથાવ’, 
‘સરખેજ રોઝથા’ અને ‘ભદ્ર પલથાઝથા’ પર હેરરટેજ 
વીકની ઉજવણી કરવથામથા ંઆવશ.ે આ ઉજવણીનું 
મખુય આકર્સણ છ ેનવુ ંરડઝથાઈન કરથાયલેુ ંભદ્ર પલથાઝથા. 
હમણથા ંસધુી યોજાઈ ગયલેથા ક્થાફટ ઓફ આટ્ટ હરેરટજે 
ફસેટીવલમથા ં અમદથાવથાદીઓન ે ઈિતહથાસ, સસંકકૃિત 
અન ેસ્થાપતય્ી નજીક લથાવવથા પ્યતન કરવથામથા ંઆવે 
છ.ે  સ્થાપતયનથા શે્ષઠ નમનૂથા એવી હરેરટજે સથાઈટની 
આસપથાસ રોશની અન ે સગંીત્ી જ-ેત ે જગયથાને 
જીવતં કરથાય છ.ે સફૂી અન ેવોટર ફસેટીવલનથા કથારણે 
આ ફનેસટવલની અલગ ઓળખ છ.ે

 આ ફેસટીવલ િવશે વથાત કરતથંા ક્થાફટ ઓફ 
આરસ્સનથંા સ્થાપક િબરવથા કરુશેી જણથાવ ેછકે,ે ‘આ 

ફસેટીવલનો મખુય ઉદે્શય મો્સયમુ્ેસરસન ે હીરો 
બનથાવવથાનો છ.ે ભદ્રનથા રકલલથામથા ંજ ેઈવ્ેસટ ્ ઈ રહી 
છ ેત ેઘણી ખથાસ છ.ે શહરેનથા મધયમથંા આવી કોઈ 
આટલી મોટી ઈવ્ેસટ ્ ઈ હોય તવેો મન ેખયથાલ ન્ી. 
ભદ્નથા રકલલથામથંા મયિુઝકલ ઈવ્ેસટ ્ શ ેજ પણ આની 
સથા્ે સથા્ ેમથાતથાની પછડેી, ભવઈ, પપટે શો પણ 
યોજશ.ેઅન ેવધમુથા ંવધ ુ3 હજાર જટેલથા લોકો ભદ્નથા 
રકલલથામથા ંઆવી શક ેત ેરીતની જોગવથાઈ કરથાશ.ે

રિાફટ ઓફ આટ્ટના ઉિરિમ ેહડેરટજે વીકની ઉજવણીના ભાગરૂિ ે‘હરેીટજે ફેસટીવલ’ યોજાશે

ત્રણ વદિસ ઈિલેન્  
> 19 નવમેબર’14 : ધ ભદ્ર ફનેસટવલ - ભદ્ર 
ફોટ્ટ ત્ણ દરવાજા
> 21 નવમેબર’14 : ધ સફૂી ફનેસટવલ - 
સરખજે રોઝા
> 23 નવમેબર’14 :  ધ વોટર ફનેસટવલ - 
અડાલજની વાવ

I I T - G N માં  ભા ર તિી ય 
ઉપખંરોમાં ભાગલા પર ચચા્સ

િસટી િરપોટ્ટર : અમદાવાદ
ઇન્સડયન ઇન્સસટટુ્ટ ઓફ 
ટકેનોલોજી, ગથંાધીનગરનથાં 
સોસથાયટી અન ે કલચર િવરયનથાં 
એમઅેનથા ં ફકેલટી અન ે સટટુડ્સરસ 
દ્થારથા ‘ભથારતીય ઉપખડંોમથાં 
ભથાગલથા’ િવરય પર એક િદવસનો 
વક્કશોપ ગરુવુથાર ે યોજાશ.ે 
આ વક્કશોપમથા ં ભથાગલથાઓને 
લગતથંા જદુથા-જદુથા િવરયો જવેથંા કે 
રથાષટ્ીયતથા, નથાગરરકતથા, ભથાગલથાનથાં 

સથાક્ીઓ, વિગ્સક રથાજિનતી, 
સ્ળથંાતર, િલગં ભેદ અન ે અ્સય 
િવરયોનો સમથાવેશ કરવથામથંા આવયો 
છ.ે જમેથા ંહદૈરથાબથાદ યિુનવિસ્સટીનથંા 
પોિલરટકલ સથાય્સસ રડપથાટ્ટમે્સટનથંા 
પ્ો.સજંય પથાલિશકર દ્થારથા રકનોટ 
એડે્સ આપવથામથંા આવશ.ે

 તયથારબથાદ સથાંજે પથાંચ્ી 6 
કલથાક ેપ્ો.સજંય પથાલિશકરની નવી 
બૂક ‘એિવલ એ્સડ ધ રફલોસોરફ 
ઓ રેિટ્બયુશન: મોડ્ટન કોમેનિટ્ઝ 
ઓન ધ ભગવત-ગીતથા’ િવર ેચચથા્સ 
કરવથામથા ંઆવશ.ે

હદૈરાબાદ યનુન.ના પ્રો.સંજય િાલશીકર ખાસ 
વકતવય આિવા માટ ેઆવશ.ે
SEMINAR


