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'મે સથી ડરો નહ , પણ તેને સમજો'
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ઈ ટરએ શન ૨૦૧૨માં મે સ ગે ચચા કરાઈ
હતી

શહરની શેઠ ફરામ કાવાસ કો ા ટર
કો નુીટ કોલેજ ારા િવધાથ ઓ ું નોલેજ વધે તે
હ થુી ફક ટ ઓફ સોિશયલ વકના આઈ પટલ
સેિમનાર હોલ ખાતે 'ઈ ટરએકશન ૨૦૧૨Õ ુ ં
આયોજન કરવામાં આ ું હ ુ.ં માં દ હ ઈ નુા
ડાયર ટર એનસીઆઈડ ડો ચી મય ઘોષે 'મે સ
એઝ અ વે ઓફ લાઈફÕ િવષય પર ચચા કર
હતી. યાર સોિશયલ વક ફક ટ ના તૂ વૂ
ુડ ટ અને હાલ લડંનમાં થાયી થયેલા સોિશયલ

વકર લોસમ ા સીસે સોિશયલ વક િવશે ચચા કર હતી. ઈ ટરએકશન તગત બીબીસીની
ડો મુે ટર 'શેકસપીયર ઓફ કા લુÕ દશાવવામાં આવી હતી.

'મે સ એઝ વેય ઓફ લાઈફÕ િવશે ચચા કરતા ડો. ઘોષે જણા ું હ ુ ક, 'મે સથી ડરવાની જ ર નથી, 
પરં ુ તેને સમજવાની જ ર છે. આ િવધાથ ઓની સાથે વાલીઓમાં પણ મે સ ફોબીયા જોવા મળે છે.
મે સને સરળ ર તે સમજવા માટ તેની તમામ એ લીકશ સ ે ટકલ ર તે સમાજવાની જ ર છે.

સી. રામા જુનની ૧૨પમી જ મજયતંી હોવાથી ૨૦૧૨ના વષને ભારત સરકાર ારા 'નેશનલ યર ઓફ
મે સÕ તર ક હર ક ુ છે, પરં ુ બ ુ ૂજ લોકો આ ણે છે.Õ મે સ શીખવાડવા ગેના એ ોચ િવશે
તેમણે જણા ું ક, 'િવધાથ ઓને મે સ શીખવાડવા માટ ટચ ગ અ ોચમાં બદલાવ લાવવાની જ ર છે. 
રઝન ગ, પઝ સ અને ગે સની મદદથી પણ મે સના નોલેજને ઈ વુ કર શકાય છે અને આ તમામ
ોસેસ િથયર ઓફ સકલને અ સુર છે. માટ િવધાથ ઓ તેને રોજ દા વનનો ભાગ બનાવે.Õ

સોિશયલ વકર લોસમ ા સીસે એક ું હ ુ ક, 'વે ટન દશોમાં અને ભારતમાં સોિશયલ વક બાબતે
ઘ ું તર છે. લડંનમાં સોિશયલ વક ગવમે ટ ારા થાય છે. યાર ભારતમાં એન ઓ કો નુીટ સાથે
જોડાઈને સોિશયલ વક કર છે. આ ે માં હાલ આવી રહલ અવેરનેસને જોતા આવતા ૧૦ વષ ધુીમાં
તેમાં બદલાવ જોવા મળશે તે ું મા ું માન ું છે.Õ

કા લુના કલાકારોએ ભારતમાં ે ટસ કર

બીબીસી ારા બનાવવામાં આવેલી'શેકસિપયર ઓફ કા લુÕ ડોક મુે ટર ફ મ કાય મમાં સરાહનીય રહ
હતી. આ ફ મ કા લુના કલાકારો િવશે છે. ઓ લડંનના શેકસિપયર ફ ટ વલમાં ભાગ લેવા માટ
ેકટ સ કર ર ાં હોય છે. પણ યાનંા કાયદાઓ આ બાબતોનો િવરોધ કર છે. અને તેઓ ભારતમાં

આવી અને ે ટસ કર છે અને બાદમાં લડંન પફ મ કર છે. યાં તેમને અદ તુ આવકાર મળે છે. આ
ડો મુે ટર ૪૦ િમનીટની છે. 

સૈફની બેગમ બની બેબો, સાથે
ચાર લ નો પણ છે રસ દ

નવરા ીની રો કગ શ આત, 
પહલે જ નોરતે મી ગરબાની
રમઝટ

નવ ુગા ાવલીઃ ચમ કાર ચ
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સૈફની ુ ીએ સગંીત સં યામાં
રા યો રંગ, મન કૂ ને નાચી
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