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આ વર્ષે નવરાત્રિમાં કપલ કોસ્યુમ ટ્રેન્ડ પણ જોવા મળી રહ્યો છે

ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર મેચિંગ-મેચિંગ

ન

વરાત્રિમાં જેમ-જેમ દિવસો ઓછા થતા જાય છે તેમ-તેમ રંગ જામતો જાય છે. નવરાત્રિના આ માહોલમાં ખેલૈયાઓ પોતાની
યુનિક ગરબાની સ્ટાઇલથી લોકોને આકર્ષે છે, ત્યારે અનેક એવી બાબતો, જેમ કે તેમના પ્રોપ્સથી લઇને કોસ્યુમ પણ લોકોને
આકર્ષતા હોય છે. પેરમાં રમનારા ખેલૈયાઓમાં પોતાના અપિરિયન્સ પેરમાં મેચિંગ ડિઝાઇન કરાવવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. તેના
માટે તેઓ 50 હજાર જેટલો ખર્ચ કરતાં અચકાતાં પણ નથી. પેરમાં રમનારાં ખેલૈયાઓ મેચિંગ કપલ ડ્રેસ તૈયાર કરાવવા પાછળનો હેતુ
લોકોનું ધ્યાન આકર્ષવા ઉપરાંત જે તે ગરબામાં થઇ રહેલી કોમ્પિટિશનમાં જીતવાનો પણ હોય છે.

મણિયારા રે...

‘અમે છેલ્લા 6 વર્ષથી આ જ રીતે પેરમાં કોસ્યુમ
તૈયાર કરાવીએ છીએ. હું ને મારી ફિયાન્સી આભા
ગરબાના શોખીન છીએ. અમે લોકોનું ધ્યાન
ખેંચાવાની સાથે-સાથે અમે બંને કપલ તરીકે
અલગ તરી આવીએ. આ કપલ અપિરિયન્સ
તૈયાર કરવામાં 50,000 જેટલો ખર્ચ કરીએ છીએ.
} દર્શિત શાહ, ખેલૈયા

ઢોલીડાનાં તાલ પર ગરબે
ઘૂમતા વિદેશીઓ...

નવરાત્રિનો હવે એક દિવસ જ બાકી છે, ત્યારે અમદાવાદીઓ તો ગરબાની રમઝટ
બોલાવી રહ્યા છે. આવામાં દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ નવરાત્રિમાં વિદેશીઓની
બોલબાલા રહી છે. ઘણાં વિદેશીઓ સ્પેશિયલ નવરાત્રિ સેલિબ્રેટ કરવા માટે અમદાવાદમાં
આવ્યાં છે. આ નવરાત્રિના માહોલમાં વિદેશીઓ પણ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા
છે. તેઓ અવનવી સ્ટાઇલના ગરબા રમવાની સાથે ગુજરાતી માહોલમાં રંગાઇ ગયા છે.

IIT-GNમાં યોજાશે ‘અમલથિયા 2015’

સિટી રિપોર્ટર
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ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર દ્વારા
ટેકનિકલ સમિટની છઠ્ઠી એડિશન
‘અમલથિયા’15’નું આયોજન

24-25 ઓક્ટોબર દરમિયાન
કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષની
‘અમલથિયા’ની થીમ ‘ટુવર્ડ્ઝ ધ
ફ્યુચર’ છે. આ એન્યુઅલ સમિટમાં
ટેકનોલોજીકલ નોલેજ અને
ઇન્ડસ્ટ્રીનાં લોકો સાથેનું ઇન્ટરેક્શન

કરવામાં આવશે. આ સમિટનો
હેતુ છે કે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પ્રગતિ
થાય. આ ઉપરાંત અમલથિયામાં
‘બિલ્ડિંગ સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર થ્રુ
વિઝન એન્ડ ટેકનોલોજી’ની થીમ પર
કોન્ક્લેવ પણ થશે. તેમજ ‘એનર્જી

એન્ડ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ટેકનોલોજીઝ’
વિષય પર એક્ઝિબિશન પણ
યોજવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે
કે આ વર્ષે સૌપ્રથમ વખત ‘બાયોએન્જિનિયરિંગ’ વિષય પર ચર્ચા
કરવામાં આવશે.

દર્શિત શાહ અને આભા પારેખ

શિવાની પંચાલ અને અક્ષેશ પંચાલ

પિનાકીન શાહ, મ્રિગજ શાહ , મનીષા શાહ

હું અને શિવાની ચાર વર્ષથી ફ્રેન્ડ છીએ. દર વર્ષે
મેચિંગ નવરાત્રી વેર ડિઝાઇન કરાવીએ છીએ.
અમને સાથે રમવાની મજા પણ આવે છે અને
બીજુ કે સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પેર હોવી જરૂરી
છે એટલે એ રિઝન થી પણ અમે કપડાં એક
જેવા તૈયાર કરાવીએ છીએ. કોસ્યુમ ને લીધે
લોકોનું ધ્યાન પણ અમારા ગરબાની સ્ટાઇલ
જોવા તરફ આકર્ષાય છે.
} અક્ષેશ પંચાલ, ખેલૈયા

‘હું ને મારી વાઇફ બંને ગરબાના શોખીન છીએ.
અમે જ્યારથી સાથે ગરબા ગાવાનું શરૂ કર્યું
ત્યારથી અમે મેચિંગ વેર ડિઝાઇન કરાવીએ છીએ.
અમારા દિકરાને પણ ગરબાનો શોખ છે, જેથી તે
પણ અમારી સાથે બધા દિવસ ગરબા ગાતો હોય
છે. અમે કપડા મેચિંગમાં જ તૈયાર કરાવીએ છીએ.
જેથી લોકોને એક ફેમિલિ હોય એવું લાગે અને
સ્પર્ધા જીતવામાં પણ હેલ્પ થાય.
} પિનાકીન શાહ, ખેલૈયા

