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ચૂકશો નહીં

સૂફીઇઝમ

સિટીમાં મોરારીબાપુના
કથા પર્વ દરમિયાન
પસંદગીનાં આર્ટિસ્ટ્સનાં
પરફોર્મન્સીસ થઈ રહ્યાં છે.
જેમાં બિના મહેતાના ગ્રૂપનું
સૂફી ક્લાસિકલ ડાન્સ
પરફોર્મન્સ સોમવારે રજૂ
કરવામાં આવ્યું હતું. બાપુના
ઘરઆંગણે જ મહુવામાં
કથાના અસ્મિતા પર્વ વખતે
જાણીતા આર્ટિસ્ટ્સને
પરફોર્મન્સ માટે બોલાવાતા
હોય છે. એવું જ આ
વખતે આયોજન થયું છે.
આ કથામાં પરફોર્મન્સ
આપતી વખતે આર્ટિસ્ટ્સ
પણ ધન્યતાની લાગણી
અનુભવતા હોય છે.

પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : રવિશંકર રાવળ કલાભવન
તારીખ : 17 ડિસેમ્બર સુધી
સમય: બપોરે 12થી 7 દરમિયાન

આર્ટ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : રવિશંકર રાવળ કલાભવન
તારીખ : 15 ડિસેમ્બર
સમય: બપોરે 12થી 7 દરમિયાન

પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : રિતુરાજ કોર્પોરેટ હાઉસ
તારીખ : 15 ડિસેમ્બર
સમય: સવારે 11થી સાંજે 8.30 દરમિયાન

હાઈ લાઇફ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી
તારીખ : 17 ડિસેમ્બર
સમય: સવારે 1૦થી રાત્રે 8.૦0 દરમિયાન
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હેરિટેજ આંત્રપ્રિન્યોર્સ
તૈયાર કરવામાં આવશે
અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના સેન્ટર ફોર હેરિટેજ
મેનેજમેન્ટ અને અમદાવાદ હેરિટેજ વેન્ચર ક્લબ
દ્વારા ‘બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજિસ ફોર હેરિટેજ મેનેજમેન્ટ’
વિષય પર પાંચ દિવસીય સેમિનારનું આયોજન
કરાયું છે. આ વિશે વાત કરતા હેરિટેજ સેન્ટરના
સાન્તના પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, ‘અમારે ત્યાં
માસ્ટર્સ પ્રોગ્રામ ઇન હેરિટેજ મેનેજમેન્ટ ચાલે છે.
યુરોપીયન યુનિયન દ્વારા એક કમ્પિટિશનનું
આયોજન કરાયું હતું. વિશ્વની 1100 સિટીઝે
આ કમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી
અમદાવાદની અમારી ટીમને પહેલાં 50માં સ્થાન
મળ્યું છે. આ અંતર્ગત અમને 3.5 કરોડની ગ્રાન્ટ
અને ત્રણ વર્ષનો પ્રોજેક્ટ મળ્યો છે. જેનું અત્યારે
બીજું વર્ષ ચાલે છે. અમે આ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં
શહેરમાંથી લોકોને હેરિટેજ આંત્રપ્રિન્યોર્સ બનાવવા
માટે એક વેન્ચર લેબની સ્થાપના કરી છે. જે
આંત્રપ્રિન્યોર્સને ઇન્ક્યુબેશન પૂરું પાડશે. આ
પ્રોગ્રામમાં ભારત, સ્પેન અને યુએસએના હેરિટેજ
એક્સપર્ટ્સ હાજરી આપી રહ્યા છે. આ પ્રોગ્રામમાં
હેરિટેજ આંત્રપ્રિન્યોરશિપમાં રસ ધરાવતા લોકો
ખાસ હાજર રહી શકે છે. આ પ્રોજેક્ટને યુરોપિયન
યુનિયન દ્વારા ફંડ કરવામાં આવ્યો છે.

મ્યૂઝિયમ ફોર ફેશન

રાજપથ દ્વારા ડ્યુથલોન યોજવામાં આવી

રાજપથ કલ્બ દ્વારા રવિવારે
ઇન્ટર ક્લબ ડ્યુથલોનનું
આયોજન કરવામાં
આવ્યું હતું કે જેમાં રનિંગ
અને સાઇકલિંગ બન્ને
એક્ટિવિટીઝનું ડબલ ફન
હતું. એક કેટેગરીમાં 7.75
કિલોમીટર રનિંગ અને
23 કીલોમીટર સાઇકલિંગ
કરવાનું હતું જ્યારે બીજી
કેટેગરીમાં 3 કિલોમીટર
રનિંગ અને 15.5 કીલોમીટર
સાઇકલિંગ કરવાનું હતું.
રાજપથ ક્લબના વાઇસ
પ્રેસિડન્ટ મિશાલ પટેલ
અને તેમની ટીમ દ્વારા
આ ડ્યુથલોનનું આયોજન
કરવામાં આવ્યું હતું.
પાર્ટિસિપેન્ટ્સે વિન્ટર
મોર્નિંગમાં આ ઇવેન્ટને
માણી હતી.

સિટીમાં રિસન્ટલી મ્યૂઝિયમની ફીલ આપતા
ફેશન સ્ટૂડિયોને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
એનઆઇડીના ડાયરેક્ટર પ્રદ્મયુ ્ન વ્યાસના હસ્તે
એનું ઇનોગ્શ
રે ન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મ્યૂઝિયમ
કલેક્શનમાં ગુજરાતી હેન્ડવર્ક, બંગાળની કાથા
એમ્બ્રોઇડરી, કર્ણાટકની કોષ્ટિ, બિહારની કસીબા,
પંજાબની ફુલકારી, યુપીની ચીકનકારી, હિમાચલની
અમ્બા રુમાલ, મણીપુરી ટ્રાઇબલ વર્ક, ઉત્તર
પ્રદેશની જરદોશી અને જમ્મુનું છોગો વર્ક જોવા
મળ્યું હતું. આ કલેક્શન શરૂ કરનારા દીપાલી અને
હેમલ જહાંનારા કહે છે કે, અમે માનીએ છીએ કે,
ભારત પાસે કલ્ચરલ અને ટ્ડરે િશનનો ખજાનો છે.
મ્યૂઝિયમના રાજા મહારાજાના ગાર્મેન્ટ્સ પર સ્ટડી
કરતાં ફીલ કર્યું કે, આ વારસાને રિવાઇવ કરવો
જોઈએ. અમે સાત વર્ષ સુધી ઇન્ડિયાનાં જુદાં જુદાં
રાજ્યમાં ગયા અને આવા વારસાનો સ્ટડી કર્યા બાદ
આ ટ્રેડિશનને નવજીવન આપ્યું.’

સિટીમાં જાપાનીઝ સ્ટુડન્ટ્સ
કરી રહ્યા છે ‘ભારત કી ખોજ’
ભારત અને જાપાનના સંબંધો નવો વળાંક લઈ રહ્યા છે ત્યારે આઇઆઇટી ગાંધીનગરના પાલજ
કેમ્પસમાં જાપાનીઝ સ્ટુડન્ટ્સ ‘ઇન્ડિયા કી ખોજ’ નામના પ્રોગ્રામમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. સોમવારથી શરૂ
થયેલા આ દસ દિવસીય પ્રોગ્રામમાં આ સ્ટુડન્ટ્સ ભારતને વધુ સારી રીતે ઓળખવા, અહીંના કલ્ચરને
હિસ્ટ્રી, પોલિટિક્સ અને સોસાયટીના માપદંડથી જાણવાનો પ્રયાસ કરશે. તેમને આ જાણકારી લેક્ચર્સ
અને ફિલ્ડ વિઝિટ્સના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. આ પહેલા યુએસએથી કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્ટયૂ
ઓફ ટેક્નોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સ પણ આઇઆઇટીની મુલાકાતે આવ્યા હતા.

બાળપણમાં SRK ફેવરિટ હતો અને
આજે તેમની સાથે ફિલ્મ કરું છું: વરુણ
‘દિલવાલે’માં શાહરુખ ખાન અને કાજોલ સાથે જોવા મળનારા વરુણ શર્મા સાથે અમે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેણે કહ્યું હતું કે, ‘મેં લગભગ
8 વર્ષની ઉંમરે ‘બાઝીગર’ ફિલ્મ જોઈ હતી, બસ ત્યારથી જ શાહરુખ ખાન ફેવરિટ હીરો બની ગયા હતા. આ ફિલ્મના બધા ડાયલોગ્ઝ હું બોલતો રહેતો
હતો. એ સમયે શાહરુખ સાથે ફિલ્મમાં એક્ટિંગ કરવાનું મારું સપનું હતું. આજે એ સપનું જીવી રહ્યો છું. હું તેમને અને કાજોલને જોઈને સ્ટારસ્ટ્રક થઈ
ગયો હતો, પણ શાહરુખે મને બહું જ કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાવ્યું હતું. તેમની પાસેથી ખૂબ શીખવા જેવંુ છે. તેમની હાજરી જ તમને ઘણું શીખવી જાય છે. મેં
જોયું હતું કે તેઓ હમં શ
ે ા અમારી પાસેથી રિહર્સલ કરાવતા અને અમને પ્રોત્સાહન આપતા રહેતા હતા. તેમની પાસેથી એ ખાસ શીખવા જેવંુ છે કે તેમનો
જો સીન ના ચાલતો હોય તો પણ તેઓ સેટ પર આંટા મારતા રહે છે. કેમ કે તેમને એ માહોલનો ફીલ જોઈએ છે. મારું કોઈ એક્ટિંગ બેકગ્રાઉન્ડ નથી.
બીજા લોકોને એન્જિનિયર અને ડૉકટર બનવું હતું જ્યારે મેં એક્ટર બનવાનું નક્કી કર્યું હતું અને એમાં જ ફાવી ગયો. ‘ફુકરે’ની સક્સેસ બાદ હવે
‘દિલવાલે’ ફિલ્મ. જેમાં સિલેક્શન માટે મને કોલ આવ્યો હતો ત્યારે એકદમ નમ્બ થઈ ગયો હતો અને મમ્મીને ફોન કર્યો ત્યારે તેને પણ સરપ્રાઇઝ થયું
હતું. અમે બે મિનિટ કંઈ જ બોલી નહોતા શક્યા.’

