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સૂફીઇઝમ
સસટીમાં મોરારી્બાપુના 
કથા પવ્વ દરસમયાન 
પસંદગીનાં આડટટિસ્ટસનાં 
પરફોમ્વનસીસ થઈ રહા ંછે. 
જેમાં સ્બના મહેતાના ગ્રૂપનું 
સરૂફી ક્ાસસક્ િાનસ 
પરફોમ્વનસ સોમવારે રજરૂ 
કરવામાં આવયુ ંહતું. ્બાપુના 
ઘરઆંગણે જ મહુવામાં 
કથાના અસસમતા પવ્વ વખતે 
જાણીતા આડટટિસ્ટસને 
પરફોમ્વનસ માટે ્બો્ાવાતા 
હોય છે. એવું જ આ 
વખતે આયોજન થયું છે. 
આ કથામાં પરફોમ્વનસ 
આપતી વખતે આડટટિસ્ટસ 
પણ ધનયતાની ્ ાગણી 
અનુભવતા હોય છે. 

ચકૂશો નહીં

પેઇન્ટિંગ એન્ઝિસબશન
ક્યાં : રસવશંકર રાવળ ક્ાભવન
તયરીખ : 17 ડિસેમ્બર સુધી 
સમ્: ્બપોરે 12થી 7 દરસમયાન

આટ્ટ એન્ઝિસબશન
ક્યાં : રસવશંકર રાવળ ક્ાભવન
તયરીખ : 15 ડિસેમ્બર
સમ્: ્બપોરે 12થી 7 દરસમયાન

પેઇન્ટિંગ એન્ઝિસબશન
ક્યાં : ડરતુરાજ કોપપોરેટ હાઉસ
તયરીખ : 15 ડિસેમ્બર
સમ્: સવારે 11થી સાંજે 8.30 દરસમયાન

હાઈ લાઇફ એન્ઝિસબશન
ક્યાં : ધ ગ્ાનિ ભગવતી
તયરીખ : 17 ડિસેમ્બર
સમ્: સવારે 1૦થી રાતે્ 8.૦0 દરસમયાન

અમદાવાદ યુસનવસસ્વટીના સેનટર ફોર હડેરટેજ 
મેનેજમેનટ અને અમદાવાદ હડેરટેજ વેન્ચર ક્્બ 
દ્ારા ‘સ્બઝનેસ સટ્ેટેસજસ ફોર હડેરટેજ મેનેજમેનટ’ 
સવષય પર પા્ંચ સદવસીય સેસમનારનું આયોજન 
કરાયું છે. આ સવશે વાત કરતા હડેરટેજ સેનટરના 
સાનતના પાઠકે જણાવયુ ંહતું કે, ‘અમારે તયા ં
માસટસ્વ પ્ોગ્ામ ઇન હડેરટેજ મેનેજમેનટ ્ચા્ે છે. 
યુરોપીયન યુસનયન દ્ારા એક કસમપડટશનનું 
આયોજન કરાયું હતું. સવશ્વની 1100 સસટીઝે 
આ કસમપડટશનમાં ભાગ ્ ીધો હતો. તેમાંથી 
અમદાવાદની અમારી ટીમને પહે્ ાં 50માં સથાન 
મળયુ ંછે. આ અંતગ્વત અમને 3.5 કરોિની ગ્ાનટ 
અને ત્ણ વષ્વનો પ્ોજેકટ મળયો છે. જેનું અતયારે 
્બીજું વષ્વ ્ચા્ે છે. અમે આ ટ્ેસનંગ પ્ોગ્ામમાં 
શહેરમાંથી ્ ોકોને હેડરટેજ આંત્સપ્નયોસ્વ ્બનાવવા 
માટે એક વેન્ચર ્ ે્બની સથાપના કરી છે. જે 
આંત્સપ્નયોસ્વને ઇનકયુ્ેબશન પરૂરું પાિશે. આ 
પ્ોગ્ામમાં ભારત, સપેન અને યુએસએના હડેરટેજ 
એકસપ્ટસ્વ હાજરી આપી રહા છે. આ પ્ોગ્ામમાં 
હડેરટેજ આંત્સપ્નયોરસશપમાં રસ ધરાવતા ્ ોકો 
ખાસ હાજર રહી શકે છે. આ પ્ોજેકટને યુરોસપયન 
યુસનયન દ્ારા ફિં કરવામાં આવયો છે. 

હેરિટેજ આંત્રપ્રિન્ોસ્સ 
તૈ્ાિ કિવામાં આવશે

મ્યૂઝિ્મ ફોર ફેશન
સસટીમાં ડરસનટ્ી મયરૂસઝયમની ફી્ આપતા 
ફેશન સટટૂડિયોન ે્ ોન્ચ કરવામાં આવયુ ંહતંુ. 
એનઆઇિીના િાયરકેટર પ્દુ્મન વયાસના હસતે 
એનું ઇનોગે્શન કરવામાં આવયુ ંહતંુ. આ મયરૂસઝયમ 
ક્કેશનમાં ગુજરાતી હેનિવક્ક, ્ંબગાળની કાથા 
એમબ્ોઇિરી, કણા્વટકની કોસ્ટ, સ્બહારની કસી્બા, 
પંજા્બની ફુ્કારી, યપુીની ્ચીકનકારી, સહમા્ચ્ની 
અમ્બા રમુા્, મણીપરુી ટ્ાઇ્બ્ વક્ક, ઉત્તર 
પ્દશેની જરદોશી અન ેજમમુનું છોગો વક્ક જોવા 
મળયુ ંહતંુ. આ ક્ેકશન શરૂ કરનારા દીપા્ી અને 
હેમ્ જહાંનારા કહે છે કે, અમે માનીએ છીએ કે, 
ભારત પાસે કલ્ચર્ અન ેટે્ડિશનનો ખજાનો છે. 
મયરૂસઝયમના રાજા મહારાજાના ગામમેન્ટસ પર સટિી 
કરતાં ફી્ કયુું કે, આ વારસાન ેડરવાઇવ કરવો 
જોઈએ. અમે સાત વષ્વ સુધી ઇસનિયાનાં જુદાં જુદાં 
રાજયમાં ગયા અન ેઆવા વારસાનો સટિી કયા્વ ્બાદ 
આ ટે્ડિશનન ેનવજીવન આપયુ.ં’

ભારત અન ેજાપાનના સં્ંબધો નવો વળાંક ્ ઈ રહા છે તયાર ેઆઇઆઇટી ગાંધીનગરના પા્જ 
કેમપસમાં જાપાનીઝ સટુિન્ટસ ‘ઇસનિયા કી ખોજ’ નામના પ્ોગ્ામમાં ભાગ ્ ઈ રહા છે. સોમવારથી શરૂ 
થયે્ ા આ દસ સદવસીય પ્ોગ્ામમાં આ સટુિન્ટસ ભારતન ેવધ ુસારી રીત ેઓળખવા, અહીનંા કલ્ચરને 
સહસટ્ી, પોસ્ડટકસ અન ેસોસાયટીના માપદંિથી જાણવાનો પ્યાસ કરશ.ે તમેન ેઆ જાણકારી ્ કે્ચસ્વ 
અન ેડફલિ સવસઝ્ટસના માધયમથી આપવામાં આવશ.ે આ પહે્ા યએુસએથી કેસ્ફોસન્વયા ઇસનસટટ્રૂટ 
ઓફ ટેકનો્ોજીના સટુિન્ટસ પણ આઇઆઇટીની મુ્ાકાત ેઆવયા હતા.

ઝિટીમાં જાપાનીિ સટટુડન્ટિ 
કરી રહ્ા છે ‘ભારત કી ખોજ’

‘સદ્વા્ે’માં શાહરખુ ખાન અન ેકાજો્ સાથ ેજોવા મળનારા વરણુ શમા્વ સાથ ેઅમે ટેસ્ફોસનક વાત્ચીત કરી હતી. જેમાં તણેે કહંુ હતું કે, ‘મેં ્ ગભગ 
8 વષ્વની ઉંમર ે‘્બાઝીગર’ ડફલમ જોઈ હતી, ્બસ તયારથી જ શાહરખુ ખાન ફેવડરટ હીરો ્બની ગયા હતા. આ ડફલમના ્બધા િાય્ોગઝ હંુ ્બો્તો રહેતો 
હતો. એ સમય ેશાહરખુ સાથ ેડફલમમાં એસકટિંગ કરવાનું મારું સપનું હતું. આજે એ સપનું જીવી રહો છંુ. હંુ તેમન ેઅન ેકાજો્ન ેજોઈન ેસટારસટ્ક થઈ 
ગયો હતો, પણ શાહરખેુ મન ે્બહંુ જ કમફટટે્બ્ ફી્ કરાવયુ ંહતંુ. તેમની પાસેથી ખરૂ્બ શીખવા જેવું છે. તેમની હાજરી જ તમન ેઘણં શીખવી જાય છે. મેં 
જોયું હતું કે તઓે હિંમેશા અમારી પાસેથી ડરહસ્્વ  કરાવતા અન ેઅમન ેપ્ોતસાહન આપતા રહેતા હતા. તેમની પાસેથી એ ખાસ શીખવા જેવંુ છે કે તમેનો 
જો સીન ના ્ચા્તો હોય તો પણ તઓે સેટ પર આંટા મારતા રહે છે. કેમ કે તેમન ેએ માહો્નો ફી્ જોઈએ છે. મારું કોઈ એસકટિંગ ્બકેગ્ાઉનિ નથી. 
્બીજા ્ ોકોન ેએસનજસનયર અન ેિૉકટર ્બનવું હતું જયાર ેમેં એકટર ્બનવાનું નક્ી કયુું હતંુ અન ેએમાં જ ફાવી ગયો. ‘ફુકર’ેની સકસેસ ્બાદ હવે 
‘સદ્વા્ે’ ડફલમ. જેમાં સસ્કેશન માટે મન ેકો્ આવયો હતો તયાર ેએકદમ નમ્બ થઈ ગયો હતો અન ેમમમીન ેફોન કયપો તયાર ેતને ેપણ સરપ્ાઇઝ થયું 
હતું. અમે ્બ ેસમસનટ કંઈ જ ્બો્ી નહોતા શકયા.’

બાળપણમાં SRK ફેવરિટ હતો અને 
આજે તેમની સાથે રફલમ કિું છું: વિુણ

રાજપથ કલ્બ દ્ારા રસવવારે 
ઇનટર ક્્બ ડુ્થ્ોનનું 
આયોજન કરવામાં 
આવયુ ંહતું કે જેમાં રસનંગ 
અને સાઇકસ્ંગ ્બનન ે
એસકટસવટીઝનું િ્બ્ ફન 
હતું. એક કેટેગરીમાં 7.75 
ડક્ોમીટર રસનંગ અને 
23 કી્ોમીટર સાઇકસ્ંગ 
કરવાનું હતું જયારે ્બીજી 
કેટેગરીમાં 3 ડક્ોમીટર 
રસનંગ અને 15.5 કી્ોમીટર 
સાઇકસ્ંગ કરવાનું હતું. 
રાજપથ ક્્બના વાઇસ 
પ્ેસસિનટ સમશા્ પટે્ 
અને તેમની ટીમ દ્ારા 
આ ડ્ુથ્ોનનું આયોજન 
કરવામાં આવયુ ંહતું. 
પાડટટિસસપેન્ટસે સવનટર 
મોસનુંગમાં આ ઇવેનટને 
માણી હતી.

રાજપથ દ્ારા ડ્યુથલોન ્ ોજવામાં આવી


