ગ્લેમર

03

‘રોક ઓન-2’ માં
પોતાના અવાજથી
શ્રદ્ધા મચાવશે ધમાલ
ahmedabad, tuesday, 21/07/2015

city event

NIDમાં ડિઝાઈન
પ્રોજેકટ્સનું
એક્ઝિબિશન

િસટી િરપોર્ટર } એનઆઇડીનાં ડિઝાઇન
ક્લિનિક સ્કિમ દ્વારા માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ
એન્ટરપ્રાઇઝિઝ (એમએસએમઇ)નાં ડિઝાઇન
પ્રોજેક્ટ્સ આઉટકમનું શોકેસ કમ એક્ઝિબિશન
મંગળવારે સાંજે 4.30 વાગ્યે યોજવામાં આવ્યું છે,
જેમાં ડિઝાઇન ક્લિનિક ટીમનાં મેમ્બર્સ, જુદા-જુદા
બેકગ્રાઉન્ડનાં ડિઝાઇનર્સ હાજરી આપશે. દેશભરનાં
એમએસએમઇનાં ફાયદા માટેનાં ડિઝાઇન ક્લિનિક
સ્કિમનાં અમલીકરણનાં ભાગરૂપે ડિઝાઇન ક્લિનિક
સ્કીમે 396 ડિઝાઇન અવેરનેસ સેમિનાર કર્યાં અને
32 ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ્સ કર્યાં હતાં. તે સાથે
જ 219 ડિઝાઇન અવેરનેસ પ્રોગ્રામ પણ પૂરાં કર્યાં
હતાં. આ ડિઝાઇન ક્લિનિક સ્કિમ એક્ટિવિટિઝને
એમએસએમઇ અને ડિઝાઇન કોમ્યુનિટીનાં લાભ
માટે અન્ય રાજ્યોમાં પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
જેમાંથી 10 થી વધુ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં પૂરાં કર્યાં છે,
આ પ્રોજેક્ટનું ડિસ્પ્લે રાખવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતના પ્રોજેક્ટ્સનું ડિસ્પ્લે

ડિઝાઇન ક્લિનિક સ્કિમ-એમએસએમઇ
જેવી સ્કીમને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન,
અમદાવાદ દ્વારા અમલ અને જીઓઆઇ દ્વારા
સ્પોન્સર કરવામાં આવી છે. એમએસએમઇને
મોટા પાયે સ્પર્ધાત્મક અને પ્રક્રિયાત્મક બનાવવા
માટે ડિઝાઇનથી જાગરૂકતા લાવવાનો પ્રયાસ
કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્કિમમાં દેશભરમાંથી 612
જેટલાં પ્રોફેશનલ્સે ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ માટે
અને 120 જેટલાં ડિઝાઇન એક્સપર્ટ્સે પ્રોજેક્ટ્સ
પૂરા કર્યાં અને જુદા-જુદા સ્ટેજીસ પર 191 જેટલાં
પ્રોજેક્ટ્સ પૂરાં થયાં. તેમાંથી ગુજરાતનાં પ્રોજેક્ટ્સનું
ડિસ્પ્લે કરાશે.

IITનાં સ્ટુડન્ટ્સે તૈયાર કર્યું સોફ્ટવેર‘4ડિયા’
સ્ટુડન્ટ્સનો વેબસાઇટ ડિઝાઇન માટેનો આ કોન્સેપ્ટ વર્ચ્યુઅલ વોક-થ્રુ ટુર્સ જેવો છે, જે લોકોનાં બિઝનેસનાં વિકાસમાં કામ આવે તેવો છે. કોન્સેપ્ટમાં વેબસાઇટમાં 360
ડિગ્રી 3ડી વ્યૂથી જગ્યાને દર્શાવામાં આવી છે. સ્ટુડન્ટ્સે જામા મસ્જિદ, સરખેજ રોઝા, હેરિટેજ વોક, બાયો પાર્ક, અડાલજ સ્ટેપ વેલ જેવા પ્રોજેક્ટસ પણ તૈયાર કર્યા છે.
student innovation
કોર્પોરટે ફિલ્મ કરતાં

િસટી િરપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી-ગાંધીનગરના બી.ટેકના ચાર
વિદ્યાર્થીઓએ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી અને
ઇન્ટરેક્ટિવ મિડીયાનો  સ્ટાર્ટ-અપ વર્કિંગ
કોન્સેપ્ટ ‘4ડીયા’ તૈયાર કર્યો છે. આ
‘4ડિયા’ને અમદાવાદનો ધ્યેય શાહ,
મુંબઇનાં પ્રીત શાહ, ભોપાલનાં અંકિત પંડોલે
અને જબલપુરનો ઇપ્સિત તિવારીએ મળીને
તૈયાર કર્યું છે. વેબસાઇટ ડિઝાઇન માટેનો
આ કોન્સેપ્ટ વર્ચ્યુઅલ વોક-થ્રુ ટુર્સ જેવો છે,
જે લોકોનાં બિઝનેસનાં વિકાસમાં કામ લાગી
શકે તેવો છે. જેમાં વેબસાઇટમાં 360 ડિગ્રી
3ડી વ્યૂથી જગ્યાને દર્શાવાય છે. આ વિશે વાત
કરતાં ‘4ડિયા’નાં ફાઉન્ડર અંકિત પંડોલેએ
જણાવ્યું હતું કે, આ એક પ્રકારનું સોફ્ટવેર
છે જે વર્ચ્યુઅલ ટુર કરાવે છે. જેમાં 360
ડિગ્રી સ્ફેરિકલ પેનોરેમિક ઇમેજીસને વેબ,
મોબાઇલ, ટેબલેટ અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી
ડીવાઇસીસ પર કામ કરે છે. અમે ગુજરાત
સ્ટેટ બાયો-ટેકનોલોજી મિશન માટે
ખાસ પ્રકારની વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરી છે,
જેમાં તેમનાં દરેક બિલ્ડીંગ્સ અને પાર્ક્સને
માહિતી સાથે 360 ડિગ્રી 3ડી ઇમેજીસ સાથે
દર્શાવાયા છે. અમે આઇઆઇટીનાં યંગ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્યુબેશન હેઠળ આ પ્રોડક્ટ ડેવલપ
કરી છે. અમે જામા મસ્જિદ, સરખેજ રોઝા,
હેરિટેજ વોક, બાયો પાર્ક, અડાલજ સ્ટેપ વેલ
અને આઇઆઇટીજીએનનાં પ્રોજેક્ટ્સ અમે
તૈયાર કર્યાં છે.

આ પ્રોજકે ્ટ ઘણો
સસ્તો છે

}અમદાવાદનો ધ્યેય શાહ, મુંબઇનો પ્રીત શાહ, ભોપાલનાં અંકિત પંડોલે અને જબલપુરનો ઇપ્સિત તિવારીએ મળીને એ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી અને ઇન્ટરેક્ટિવ
મિડીયાનો  સ્ટાર્ટ-અપ વર્કિંગ કોન્સેપ્ટ ‘4ડીયા’તૈયાર કર્યો છે. વેબસાઇટ ડિઝાઇન માટેનો આ કોન્સેપ્ટ વર્ચ્યુઅલ વોક-થ્રુ ટુર્સ જેવો છે.

‘4ડિયા’નાં કોન્સેપ્ટમાં જે-તે સ્થળને 3ડી વ્યૂ
સાથે સ્થળનાં ખૂણે ખૂણાં દર્શાવવામાં આવે છે

કોન્સેપ્ટમાં જે-તે જગ્યા વિશે ચોક્કસ સ્ક્રિપ્ટિંગ પણ
કરવામાં આવે છે જેથી સ્થળની પરૂ તી માહિતી મળે

આ વેબસાઇટ ડિઝાઇનનાં કોન્સેપ્ટને વધારે સારી રીતે સમજાવવા
માટે એક ઉદાહરણ એવું છે કે, જો કોઇ ટુરિઝમની વેબસાઇટ
ડિઝાઇન કરવાની હોય અને તેમાં ડેસ્ટિનેશન્સ અને તેનાં સ્થળોને
દર્શાવવાનાં હોય તો મોટેભાગે તેનાં ફોટોગ્રાફ્સને વેબસાઇટ પર
મૂકવામાં આવે છે. પરંતુ આ ‘4ડિયા’નાં કોન્સેપ્ટમાં જે તે સ્થળને 3ડી
વ્યૂ સાથે સ્થળનાં ખૂણે ખૂણાં દર્શાવવામાં આવે છે. જેથી જો સરખેજ
રોઝાનું સ્થળ હોય તો તેને 360 ડિગ્રીથી જોઇ શકાય છે.

વર્ચ્યુઅલ વોક-થ્રુ ટુર્સનો કોન્સેપ્ટ સોફ્ટવેર હોસ્પિટાલિટી, કોર્પોરેટ ફિલ્મ,
રિયલ એસ્ટેટ, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ, રિસોર્ટ્સ અને હોલિડે હોમ્સ,
ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, લાઇવ ઇવેન્ટ્સ એન્ડ ફેસ્ટિવલ્સ કે પછી
એવી કોઇપણ વસ્તુ કે જેને ફોટોગ્રાફ કે વીડિયોમાં દર્શાવી શકાય તેમાં કામ
લાગી શકે છે. આ કોન્સેપ્ટમાં જે-તે જગ્યા વિશે ચોક્કસ સ્ક્રિપ્ટિંગ પણ
કરવામાં આવે છે, જેમાં વિઝ્યુઅલ્સની સાથે સ્ક્રિપ્ટિંગ કરવામાં આવે છે.
જેમાં વિઝ્યુઅલ્સની સાથે તે જગ્યા વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે.

કોર્પોરેટ ફિલ્મ
તૈયાર કરવામાં
પાંચ લાખથી વધુનો ખર્ચો
થતો હોય છે. જ્યારે
4ડિયાથી પોતાનાં
બિઝનેસને પ્રોમોટ કરવાે
સસ્તો અને ઈન્ફર્મેટિવ રહે
છે, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટમાં
અમે ડીએસએલઆર પર
જગ્યાનાં બધાં જ
ફોટોગ્રાફ્સ અને માહિતી
લઇને તેને 360 ડિગ્રીમાં ફરી
શકે તે રીતે 3ડીમાં તૈયાર
કરીએ છે અને તે જગ્યા
વિશેની માહિતીનો વોઇસ
ઓવર અથવા ટેક્સ્ટ
મૂકીએ છે જે માટેનો ખર્ચો
ઘણો ઓછો થાય છે. આ
સોફ્ટરવેરથી વેબસાઇટ
ડિઝાઇનિંગમાં ક્લાયન્ટની
ડિમાન્ટ પર ખર્ચો કેટલો
થશે તે નિર્ભર છે.
- ધ્યેય શાહ, બીટેક
સ્ટુડન્ટ, 4ડિયાનાં કોફાઉન્ડર.

25 જુલાઈએ એવોર્ડ વિનિંગ શોર્ટ 24 જુલાઈથી ત્રિદિવસીય થિયેટર ફેસ્ટિવલ
ફિલ્મ્સનું નટરાણીમાં સ્ક્રીનિંગ

એચ.કે. કોલેજના ઓડિટોરિયમ ખાતે 24થી 26 જુલાઈ દરમિયાન થિયેટર ફેસ્ટિવલ યોજાશે, જેમાં 6 ઈનોવેટિવ વન એક્ટ પ્લે અને 3
પ્લેટફોર્મ પરફોર્મન્સ રજૂ થશે, સાથે રાજુ બારોટ રંગભૂમિને લગતાં ગીતોનો પ્રોગ્રામ પણ રજૂ કરશે.
નટરાણી ખાતે શામિયાના ફિલ્મ ક્લબના ઉપક્રમે ફિલ્મ નસીરુદ્ધીન શાહ અભિનિત શોર્ટ theatre festival
24 જુલાઈ, ફર્સ્ટ ડે
25 જુલાઈ, સેકન્ડ ડે
26 જુલાઈ, થર્ડ ડે
ફિલ્મ ‘ઈન્ટ.કાફે-નાઈટ’, ‘તમાશ’ અને ‘જાવેદ બ્રાહ્મણ હે’નું સ્ક્રીનિંગ થશે.

film festival
િસટી િરપોર્ટર } શામિયાના
ફિલ્મ ક્લબ દ્વારા નટરાણી
ખાતે બેસ્ટ એવોર્ડ વિનિંગ શોર્ટ
ફિલ્મ્સનાં સ્ક્રીનિંગનું આયોજન
25મી જુલાઇએ રાત્રે 8.30
કલાકે યોજાશે. આ સ્ક્રીનિંગમાં
ત્રણ ફિલ્મોનું સ્ક્રીનિંગ થશે.
જેમાં નસીરુદ્દીન શાહ અભિનીત
‘ઇન્ટ.કાફે - નાઇટ’ ફિલ્મ ખાસ
આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેશે. શામિયાના
ફિલ્મ ક્લબનાં ફાઉન્ડર સાયરસ
દસ્તુરે કહ્યુ કે શહેરનાં ફિલ્મપ્રેમીઓ
માટે વિશ્વકક્ષાની ફિલ્મોનું પ્રદર્શન
કરીએ છે. આ વખતે પણ અમે બેસ્ટ
એવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મોને પ્રદર્શન
માટે લાવ્યાં છે, જેમાં નસીરુદ્ધીન
શાહ અભિનિત ફિલ્મ ‘ઇન્ટ.કાફે નાઇટ’ ફિલ્મ યુવાઓને આકર્ષશે.

study update

26 જુલાઈથી
એએમએમાં ફિલ્મ
પ્રોડક્શનનો કોર્સ

િસટી િરપોર્ટર } અમદાવાદ
મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ખાતે
26 જુલાઈથી ફિલ્મ પ્રોડક્શન અને
મેનેજમેન્ટનો પાર્ટટાઈમ સર્ટિફિકેટ
કોર્સ શરૂ થશે. આ કોર્સ સપ્તાહમાં
ત્રણ વખત રવિવારે સવારે
9.30થી 12.30 અને સોમવારે
તેમજ મંગળવારે સાંજે 6.30થી
8.30 ચાલશે. કોર્સ મંગળવાર 22
સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. આ કોર્સ માટે
રજિસ્ટ્રેશન માટે એએમએ ખાતેથી
ફોર્મ લઈને ભરવાનું રહેશે. ફિલ્મ
પ્રોડક્શન અને મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે
કરિયર બનવવા કોર્સ ઉપયોગી છે.

દર્શાવવામાં આવનાર ફિલ્મો વિશે થોડું

તમાશ : સ્કૂલમાં અંઝરના ખરાબ પરફોર્મન્સને કારણે તેનાં

પેરેન્ટ્સને ખૂબ અસંતોષ છે, સતત અન્ય બાળકો સાથે તેની
સરખામણી કરે છે. તેને દબાણ કરાય છે કે તે ખૂબ મોટો સ્કોર તેની
આગામી પરીક્ષામાં કરે. તેમાં અંઝર એક અજાણી વ્યક્તિ પાસેથી
મદદ લે છે, પરંતુ તેનાથી અંઝર અને તેનાં નાના ભાઇનાં જીવનમાં
મોટી સમસ્યા સર્જાય છે. ફિલ્મ દેવાન્શુ કુમાર અને સત્યાંશુ સિંઘે
ડિરેક્ટ કરી છે, જેને નેશનલ એવોર્ડ શોર્ટ ફિલ્મ 2014 મળ્યો છે.
ઇન્ટ.કાફે- નાઇટ : નસીરુદ્દિન શાહ અને શર્નાઝ પટેલ અભિનિત
ફિલ્મને અભિરાજ બોઝે ડિરેક્ટ કરી છે. ફિલ્મમાં દર્શાવાય છે કે
જ્યારે એક કપ કોફી અને બ્રેડથી કાફેની મિટિંગમાં ભૂતકાળની
યાદો કેવી તાજી થઇ જાય છે. પરંતુ બંને ભૂલાઇ ગયેલાં સમયની સાથે
સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ફિલ્મને મલ્ટી-એવાેર્ડ્સ મળ્યાં છે.
જાવેદ બ્રાહ્મણ હે : મેરીકોમ ફિલ્મનાં લેખક રામેન્દ્ર વશિષ્ટે 7
મિનિટની આ ફિલ્મ તૈયાર કરી છે. કયો ધર્મ ચઢિયાતો તે સાબિત
કરવાની હોડમાં કેવી-કેવી હાસ્યાસ્પદ ભૂલો સર્જાય છે, તેનાં પર આ
ફિલ્મ બની છે. આ ફિલ્મને બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મ એટ 48 અવર ફિલ્મ
પ્રોજેક્ટ, 2014નો એવોર્ડ મળ્યો છે.

િસટી િરપોર્ટર } શહેરમાં
એચ.કે.હોલ ખાતે 24થી 26
જુલાઈ દરમિયાન ત્રણ દિવસનો
ઓરોબોરોસ થિએટર ફેસ્ટિવલ
યોજાશે. જેમાં 6 ઈનોવોટિવ વન
એક્ટ પ્લે અને 3 પ્લેટફોર્મ પરફોર્મન્સ 
રજૂ થશે. ઓરોબોરોસન થિયેટરના
ફાઉન્ડર ચિરાગ મોદી, વિશાલ શાહ
અને સચિન દવેએ શહેરમાં રેગ્યુલર
થિએટર એક્ટિવિટી, વર્કશોપ અને
ફેસ્ટિવલ કરવાના હેતુ સાથે તેની
સ્થાપના કરી છે. વિશાલ શાહે કહ્યુ
કે, ‘ ઓરોબોરોસ થિએટર ફેસ્ટ
યંગસ્ટર્સને પણ ઈન્વોલ્વ કરીને તેમને
પ્લેટફોર્મ આપવાનો પ્રયાસ કરશે.’

પ્રથમ એકાંકી વાંકે વાંકા : ડિરેક્ટર ધૈવત
મહેતાનું 55 મિનિટનું કોમેડી પ્લે છે. પ્લેમાં
અલગ અલગ કેરેક્ટર યુનિક હ્યુમન નેચર,
બીહેવિયરવાળા છે જે માઈન્ડ બ્લોઈંગ
સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરે છે.
ધ કોમેડી ફેક્ટરી : આ એક પ્લેટફોર્મ
પરફોર્મન્સ છે. કોમેડી ફેક્ટરી જાણીતું
સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી ગ્રુપ છે.
ખેલંદો : ડિરેક્ટર સત્યેન્દ્રસિંહ પરમારનું આ
એક સસ્પેન્સ થ્રિલર ડ્રામા છે. ઈગ્લિશ પ્લે
‘ગેમ ઓફ ચીઝ’નું એડપ્ટેશન છે. ધાર્યા
પણ ન હોય તેવા ટિ્વસ્ટ અને ટર્નથી આ
એક થ્રિલરડ્રામા બની રહે છે.

વિલ યુ બી માટ ગિટાર : રાઈટર ઉજ્જવલ દવે
અને ડિરેક્ટર કર્તવ્ય શાહનું આ એક વન
એક્ટ પ્લે છે જેમાં રોમેન્ટિક સ્ટોરી છે. એક
યંગ કપલ કે જે કોલેજ લાઈફમાં પ્રેમમાં પડે
છે અમે પછી તેમના મેરેજ થાય છે.
ફારસ ચેખોવ : રશિયન ઓથર એન્તન ચેખોવ
પર આધારિત 60 મિનિટનું કમ્પાઈલ પ્લે છે.
ડિરેક્ટર ચિરાગ મોદીના આ પ્લેમાં ચેખોવ
અેક પછી એક તેની સ્ટોરી કહે છે.
તર્ઝે થિએટર : આ પરફોર્મન્સમાં રાજુ બારોટ
દીકરી વ્હાલનો દરિયો અને બીજા કેટલાક
સોંગ રજૂ કરશે. જે ફેસ્ટિવલ માટે એક
અલગ ફ્લેવર બની રહેશે.

અેબનોર્મલ : રેલ્વે ઈન્કવાયરી ઓફિસમાં
એક માણસની ક્લાર્ક તરીકે એપોઈન્મેન્ટની
સિમ્પલ વાત રજૂ કરતું આ નાટક એક
થિયેટર એક્સપિરિમેન્ટ છે. આ કોમેડી
પ્લેને યોગેન્દ્રસિંહે ડિરેક્ટ કર્યું છે.
ધ ક્લાઉન્સ હેટ : આ કોમેડી આર્ટફોમમાં
બે જોકર અકોબા અને મોમોની સ્ટોરી
દર્શાવાશે. આ હિલેરીયસ અને ઈમોશનલ
આર્ટફોર્મ છે.
અબજ : આ એક એક્સપિરિમેન્ટલ ડ્રામા
કોમેડી છે. ડિરેક્ટર શશી ભૂષણનું આ પ્લે
ઈન્ડિયન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ પર કટાક્ષ
કરે છે.

કલ્ચરલ ટેલેન્ટ સ્કોલરશિપ માટે
સીબીએસઈએ ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજનું 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં એપ્લાય કરો
મટિરિયલ ઓનલાઈન કર્યું
સીબીએસઈએ ધો.10ના સ્ટુડન્ટસ માટે વધાર્યા બે લેસન. એસએ 1
અને એસએ-2માં સમાવેશ, આ સિલેબસ ઓનલાઈન અપડેટ કર્યો છે.

િસટી િરપોર્ટર } સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એસએ-2માં ભણાવાશે. સીબીએસઈએ
એજ્યુકેશન (સીબીએસઈ)
આ સિલેબસ ઓનલાઈન અપડેટ
તરફથી લેંગ્વેજ સબ્જેક્ટમાં ફ્રેન્ચ
કર્યો છે. તેની સાથે જ સીબીએસઈ
લેંગ્વેજના સિલેબસમાં ચેન્જ
તરફથી તમામ રિજનમાં
લાવીને હવે 10ને બદલે 12
મટિરયલ ઉપલબ્ધ કરાવી દીધુ
લેસન કરાયા છે. આ ચેન્જ
છે.તેનાથી સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ
ધો.10ના સ્ટુડન્ટસ માટે
પોતાના રિજનમાંથી સ્ટડી
કરાયો છે. તેમાં હવે 6 લેસન
મટિરિયલ સરળતાથી સ્ટુડન્ટસને
સ્ટુડન્ટ્સે એસએ-1 અને બાકીના 6 લેસન અપાવી શકે છે.

સ્કોલરશિપ 10થી 14 વર્ષ સુધીના સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે. ટ્રેડિશનલ આર્ટફોર્મ
મ્યુઝિક, ડાન્સ, ડ્રામા,પેઈન્ટિંગ, સ્કલ્પચરની કલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે છે
િસટી િરપોર્ટર } સેન્ટ્રલ કલ્ચરલ ડિપાર્ટમેન્ટ
અંતર્ગત સેંટર ફોર કલ્ચરલ રિસોર્સીઝ અેન્ડ
ટ્રેનિંગે કલ્ચરલ ટેલેન્ટ સર્ચ સ્કોલરશિપ સ્કીમ
2015-16 માટે એપ્લિકેશન મંગાવી છે. આ
સ્કીમનો હેતુ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્ટુડન્ટ્સને પસંદ
કરીને તેમને કેવી રીતે આગળ વધારી શકાય
તે છે. આ સ્કોલરશિપ 10થી 14 વર્ષ સુધીના
સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે. ટ્રેડિશનલ આર્ટફોર્મ મ્યુઝિક,
ડાન્સ, ડ્રામા અને પેઈન્ટિંગ સિવાય સ્કલ્પચર,

ક્રાફ્ટ અને દુર્લભ કલાને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે આ સ્કોલરશિપ અપાશે.
આ સ્કોલરશિપ 620 સ્ટુડન્ટસને અપાશે.
સ્કોલરશિપ ગુરુ, પ્રિન્સિપાલ કે ટીચરની
ભલામણના આધારે અપાશે. આ સ્કોલરશીપ
માટે એપ્લિકેશન કરવાની અંતિમ તારીખ
31 ડિસેમ્બર છે. વધારે જાણકારી www.
ccrtindia.gov.in વેબસાઈટ પરથી મળી
શકે છે.

