
અમદાવાદ ખૂબ સરસ શહેર છે.  આઠ 
વર્ષ પહેલાં હું અહીંયા આવયયો હતયો. 

આજની તારીખે પણ હું જીવનમાં સંઘર્ષ 
કરવામાં માનું છું અને કરી પણ રહ્યો છું.

} સમીરsunday, 27.12.2015
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કાંકરિયા કાર્નિવલ્ો બીજો રિવસ 
અમિાવાિીઓ માટે યાિગાિ િહ્ો 
હતો. જેમાં ઓિકેસ્ટ્ા ટ્યૂર્ંગ, ડાનસ 
પિફોમનિનસ અ્ે લાઈટ એનડ સાઉનડ 
શો મુખય આકરનિણ િહ્ાં હતાં. આ 
સાથે ્ો સ્મોરકંગ સબજેકટ ઉપિ 30 
જેટલા યંગસ્ટસનિ્ું માઈમ પિફોમનિનસ 
પણ ઓરડયનસ્ે ખયૂબ ગમયું હતું. 
જોકે, આ બધામાં અમિાવાિીઓ્ે 
સ્મોરકંગ પિ્ું માઈમ પિફોમનિનસ 
ખયૂબ પસંિ પડું. તયાિબાિ ધનયધિા 
ગુજિાત્ી કાયનિક્રમમાં લોકડાયિા્ી 
િંગતે જમાવટ કિી. ઠંડા માહોલમાં 
ઉષમા ઉમેિી. સાથે-સાથે સ્ટેજ-1 
ઉપિથી બંરકમ પાઠકે રહનિી સોંગ્ા 
તાલે શ્ોતાઆે્ે ડોલાવયા હતાં. 
(વધુ અહેવાલ માટે જુઓ પેજ-4 પર)

કાપ્ન્ષવલની 
રયોશનીમાં રમતું 
નગર...!

News 
Flick

કરણપ્સંહ પરમાર

} સવાિે 10થી 11.30: ઉગતા અમિાવાિી લેખકો્ું સારહતય જેમાં ઐશ્વયાનિ 
િુરધયા, અર્તા ્ ાયિ, અ્ુષકા જોશી અ્ે ઈશા્ પંડા. ભારા ગુજિાતી 
હોય કે ્ હોય પણ અરભવયકકતમાં આધુર્ક યુવા્ો્ા રવચાિો ચોક્કસ 
ગુજિાતી છે તે્ા પિ વાત કિશે.

} િુલનિભ ફોટોગ્ાફ્ું પ્રિશનિ્ અ્ે ફોટોગ્ાફિ પ્રશાંત પંજીયાિ સાથે 
્વજીવ્્ા ટ્સ્ટી રવવેક િેસાઈ્ો સંવાિ

} ગીત્ી સકસેસ ગાથા: જેમાં ગીત શેઠી્ો િાજિમણ સાથે સંવાિ િજયૂ થશે
} બપોિે 11.30થી 1 - માયથોલોજી્ી મહા્ાયક મરહલાઓ: જેમાં મક્લકા 

સાિાભાઈ અ્ે કાજલ ઓઝા વૈદ્ય ભાગ લેશે. તે પછી ગાંધાિી્ું અરિતી 
િેસાઈ વારચકમ કિશે.

} વરૂણ ગ્ોવિ્ો માસ્ટિ કલાસ અરભરેક જૈ્ સાથે.
} બપોિ ે2થી 3.15 - સારહતય્ ેબોરલવડુ્ો બયૂસ્ટિડોઝ જમેાં પ્રાિરેશક સારહતય 

રવશ્વ્ા ખયૂણ ેખયૂણથેી પહોંચ ેછ ેરહનિી રફ્મો્ા માધયમથી ત ેવાત પિ મયિુ 
પયૂિી, િામ િાઘવ્, વરૂણ ગ્ોવિ અ્ ેરમરહિ ભતુા ચચાનિ કિશ.ે

} સાંજે 5.15થી 6.45 - રવ્ોિભાઈ્ી કાતિ: હાસ્યકાિ રવ્ોિ ભટ્ટ 
શબિો્ી કાતિથી સૌ્ે કિ પ્રમાણે વેતિશે અ્ે કિ માપશે ઉરવનિશ કોઠાિી 
અ્ે પ્રીતી િાસ.

8 જાનયુ.થી ‘સાપ્હતય કુંભ’નયો શુભારંભ
ત્રણ દિવસના દિટરેચર ફેસટમાં 50થી વધુ સેશન અને 100 કરતાં વધારે વકતાઓ ભાગ િેશે
દિટરેચર િવસ્સ માટે છેલિા બે વર્ષોથી યોજાતો ગુજરાત દિટરેચર ફેસસટવિ આ વખતે 8 જાનયુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્ો છે. કનોરરયા સેનટર ફોર આટ્ટ અને હઠીદસંઘ દવઝયુઅિ સેંટર ખાતે યોજાનારા 

ત્રદણવસીય આ ફેસસટવિમાં 50થી વધારે સેશનમાં 100 કરતાં વધારે વકતાઓ ભાગ િેશે. આ વખતે દિટરેચર ફેસટની થીમ ‘રફલમ એ નવું સાદહતય છે’ તે રખાઈ છે.  દિટરેચર ફેસસટવિમાં માટે િોર્ટ 
મેઘનાિ િેસાઈ, અંજુમ રજબ અિી, મયુર પૂરી, દમહીર ભૂતા, શ્ીરામ રાઘવન, પુષપેશ પંત, પ્રશાંત પંદજયાર, ગીત શેઠી, દવનોિ ભટ્ટ, ઈિા ભટ્ટ વગેરે હસસતઓ ભાગ િેશે. 

} સવાિે 9 વાગે-મોર િ્ંગ સયૂિ, રકનતુ ગઢવી ડોલાવશે.
} 11.15થી 12.30- ‘રફ્મ એ ્વું સારહતય છે’ પિ 

લોડ્ડ મેઘ્ાિ િેસાઈ, અંજુમ િજબલી, િીટા કોઠાિી 
વાત કિશે.

} બપોિે 1.30થી 3- વાતાનિ ગુિુ્ી વાતો: જેમાં િજ્ીકુમાિ 
પંડા, મધુિાય, યશવંત મહેતા, રવષણુ પંડા વાત કિશે.

} મધિ ટંગ અ્ે અધિ ટંગ: જેમાં માતૃભારા અ્ે અનય 
ભારા બં્ેમાં સજનિ્ાતમકતા્ી સી્જી્ડ પિ મયુિ પયૂિી 
અ્ે ઈવી િામકૃષણ્ ભાગ લેશે.

} માસ્ટિ કલાસમાં અંજુમ િજબલી રફ્મ લેખ્ શીખવશે.
} બપોિે 3થી 4.30- સેવાર્ષઠ જીવ્્ો ર્ચોડ એટલે 

ઈલાબહે્્ો અ્ુબંધ: ઈલા ભટ્ટ અ્ે રિ્ા જાબવાલા 
વચે્ સંવાિ. તે પછી ફોક બનયું પોપમાં યોગેશ ગઢવી, 
રપ્ાકી મેઘાણી, હેમુ ગઢવી અ્ે પ્રશાંત જાિવ ભાગ 
લેશે. જયાિે ટીવી રસરિયલ એટલે રવઝયુઅલ સારહતય 
સેશ્માં સંજય ઉપાધયાય, રૂપા મહેતા અ્ે રબર્તા 
િેસાઈ સંવાિ કિશે.

} સાંજે 4.30થી 6 લોડ્ડ મેઘ્ાિ િેસાઈ સાથે વાતચીત.
} સાંજે 6-‘ગુંગા પહેલવા્’્ા અમિાવાિી સજનિકો સાથે 

અરભરેક જૈ્્ી ગોષઠી
} સાંજે 7.30થી- અમિાવાિ્ા ઉગતા ગાયક આરિતય 

ગઢવી્ી ગુજિાતી ફયુઝ્ મયુરઝકલ ઈવર્ંગ

} સવાિે 10થી 11.45-બલોકબસ્ટિ 2015: 
જે ગુજજુ રફ્મોએ વરનિ ગજવયું તે્ા પિ 
અરભરેક જૈ્, ઈશા્ િાંિેરિયા, વૈશલ 
શાહ, વંિ્ શાહ, સંજય શાહ વાત કિશે.

} જાણો એરિસ્ટોટલ્ી િલીલ કિવા્ી અ્ે 
જીતવા્ી કળા શરમનિલા સાગિા પાસેથી.

} 11.45 થી 1- ગુજિાતી ગઝલ્ા ગારલબ-
મિીઝ રવશે જીગ્ેશ મેવાણી,સૌમય જોશી.

} વેવાણ તમાિી વાતો મોટી...અંિિ 
પોલંપોલ..ફટાણા, લગ્ગીતો્ી મજા.

} બપોિે 2 થી 3.30- તડકા માિકે-જયાિે 
સ્વાિ સજજે છે સારહતય: પુષપેશ પંત, અરૂણા 

જાડેજા અ્ે અભય મંગળિાસ્ો સંવાિ.
} સાડી, સારહતય અ્ે સમાજ: જેમાં અચનિ્ા 

શાહ, કાજલ ઓઝા વૈદ્ય, ર્હાિીકા શાહ 
અ્ે બરાનિ ભાગ લેશે.

} માસ્ટિ કલાસ: શ્ીિામ િાઘવ્ પાસેથી 
રફ્મ િાઈરટંગ્ી કળા જાણો.

} સાંજે 5.30થી 7-અલગ ઔિ અસિિાિ: 
િંગી્ િાજસ્થા્્ી સંગી્ ભારા પિ પ્રો 
િેવ કોઠાિી અ્ે શયામ મહરીષી વાત કિશે.

} િાતે્ 7થી 8.30-ગુજિાતી ખમીિથી િરિયા 
જીત્ાિી સબળા એટલે કચછ્ી કેપટ્ 
કબી ્ાટક્ું વાંચ્ અરિતી િેસાઈ કિશે.

8 જાનયઆુરી, શકુ્રવાર 10 જાનયઆુરી, રપ્વવાર

9 જાનયુઆરી, શપ્નવાર

3  DAY

2  DAY

1 DAY

આઇઆઇટીમાં 
યયોજાશે પ્લડરપ્શપ 
કયોનકલેવ
પ્સટી ફરપયોટ્ટર   @ahm_cb

ઇકનડય્ ઇકનસ્ટટ્ુટ ઓફ 
ટેક્ોલોજી, ગાંધી્ગિમાં 
િુર્યાભિ્ા જાણીતાં 
એકેડેરમરશયનસ અ્ે 
ઇનડસ્ટ્ીયારલસ્્ટસ રલડિશીપ અ્ે 
એકેડેરમક એકસલેનસ પિ ચચાનિ 
કિશે. આ માટે ઇકનસ્ટટ્ુટ્ી 
પાંચમી એકેડેરમક એડવાઇઝિી 
કાઉકનસલ્ું આયોજ્ 28મી 
રડસેમબિે તેમજ 6ઠ્ી રલડિશીપ 
કોનકલેવ્ું આયોજ્ 29મી 
રડસેમબિે કિાયું છે. આ બં્ે 
કાયનિક્રમોમાં અમેરિકા્ી 
વોરશંગટ્ યુર્વરસનિટી, કલેમસ્ 
યુર્વરસનિટી, યુર્વરસનિટી ઓફ 
રવસકોકનસ્મેરડસ્, સ્ટેટ 
યુર્વરસનિટી ઓફ નયયૂયોક્ક અ્ે અનય 
યુર્વરસનિટીઝ જેવી કે પોટ્નિગલ્ી 
રલસબો્ યુર્વરસનિટી ઇકનસ્ટટ્ુટ 
અ્ે રિ્હી્ી આઇઆઇટી્ાં 
જાણીતાં પ્રોફેસસનિ ભાગ લેશે.  આ 
ઉપિાંત રવિેશ અ્ે ભાિત્ી 
જાણીતી કંપ્ીઓ્ાં મે્ેજીંગ 
ડાયિેકટસનિ અ્ે સીઇઓ પણ 
હાજિી આપશે. જેમાં ફેક્ટી 
અ્ે રવદ્યાથીષીઓ્ે સપોટ્ડ માટે્ાં 
રિસોરસનિસ અંગે્ી ચચનિ પણ થશે. 

સાબરમતી િેસટમાં 
ફકતીતીદાન ગઢવી 
પ્સટી ફરપયોટ્ટર   @ahm_cb

6થી 10 જાનયુઆિી િિરમયા્ 
સાબિમતી ફેકસ્ટવલ્ું આયોજ્ 
થઈ િહ્ું છે તે્ા  ભાગ રૂપે 28 
રડસેમબિે સાંજે 7 વાગે લોકગાયક 
રકતીષીિા્ ગઢવી્ો કાયનિક્રમ િજયૂ 
થશે. આ કાયનિક્રમ વી.એસ.સ્મશા્ 
ગૃહ પાસે યોજાશે.

} GLFની જાહેરાત કરતા (ડાબેથી) પ્નહારીકા શાહ, સમ્કત શાહ, રાજેનદ્ર પટેલ અને અપ્ભરેક જૈન


