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ચૂકશો નહીં

ક્રાઇમ મિસ્ટ્રી, ડાન્સ અને ફેશન

આર્ટ કેમ્પ અને એક્ઝિબિશન
ક્યાં : SGVP ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ
સમય: સવારના 10થી સાંજના 5 સુધી
તારીખ : 5 ફેબ્રુઆરી સુધી

આઇઆઇટી ગાંધીનગરમાં એન્યુઅલ કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલ ‘બ્લિથક્રોન 16’નંુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બે દિવસ ચાલેલા આ
ફેસ્ટિવલમાં સોલો સિંગિંગ કમ્પિટિશન, સ્ટ્રીટ પ્લે કમ્પિટિશન, મોક ઇન્ટરવ્યૂ અને મિસ્ટર અને મિસ બ્લિથક્રોન જેવી ઇવેન્ટ્સ યોજાઈ
હતી. સાથે ફેશન શો પનાશ, ક્રાઇમ મિસ્ટ્રી ઇન્વેસ્ટિગેશન ગેમ અને ગ્રૂપ ડાન્સ કમ્પિટિશન પણ યોજાઈ હતી. સ્ટુડન્ટ્સે રવિવારે રાત્રે
સનબર્નમાં ઇડીએમ અને ટ્રાન્સ મ્યૂઝિકમાં ડાન્સ કરવાની પણ મજા માણી હતી. આ ઇવેન્ટમાં એનઆઇડી, આઇઆઇએમ-એ, પીડીપીય,ુ
એનઆઇએફટી, ડીએઆઇઆઇસીટી અને જીએનએલયન
ુ ા સ્ટુડન્ટ્સે પણ ભાગ લીધો હતો.

આર્ટ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : સમારા આર્ટ ગેલેરી
સમય: સવારે 11થી સાંજે 07
તારીખ : 14 ફેબ્રુઆરી સુધી

પેઇન્ટિંગ્સ એક્ઝિબિશન

ક્યાં : કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ
સમય: સવારે 11 થી સાંજે 7
તારીખ : 07 ફેબ્રુઆરી સુધી

મિર્ચી નિઓન રન
ક્યાં : સિંધુ ભવન
સમય: સાંજે 05
તારીખ : 20 ફેબ્રુઆરી

બાળકોને આનંદ જ આનંદ
મોઢામાંથી વાહ શબ્દ સરી પડ્યા

નૃત્યભારતી
પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ
સંસ્થા દ્વારા રવિવારે
‘નૂપુર ઝંકાર’
કાર્યક્રમનંુ આયોજન
કરાયંુ હતં.ુ જેમાં રુત્વિ
રાવલ, ફેની દલાલ,
વૈષ્ણવી શાહ, યશ્રુતિ
ભટ્ટ, ઓશ્કા જાની,
નિયતી વખારિયા,
પ્રિયલ મહેતા, નિધી
નામ્બિઆર અને દૂર્વા
વૈદ્યએ ભરતનાટ્યમ
રજૂ કર્યું હતું. આ
ડાન્સર્સે અપારિપુ,
જાતિ-સ્વરમ, વર્ણમ્,
સદાનમ્, પદમ્,
તિલ્લના જેવાં નૃત્ય
સ્વરૂપોથી ઉપસ્થિત
લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
હતા. આ નૃત્ય જોઈને
બધાના મોઢામાંથી
વાહ! શબ્દ સરી પડ્યા
હતા.

અમદાવાદીઓ ખૂબ દોડ્યા

વિન્ટરમાં મેરથે ોન દોડવાની ખબ
ૂ જ મજા આવે છે.
ગાંધીનગરમાં આવી જ એક હાફમેરથે ોન રિસન્ટલી
યોજાઈ હતી. 7 કિલોમીટરની ડ્રીમ રન અને 21
કિલોમીટરની હાફ મેરથે ોનમાં અનેક અમદાવાદીઓએ
ભાગ લીધો હતો. ડ્રીમ રનમાં 2100 પાર્ટિસિપેન્ટ્સ
જ્યારે હાફ મેરથે ોનમાં 900 પાર્ટિસિપેન્ટ્સ હતા. દર્શન
પટેલ, મિશાલ પટેલ, ધારા પટેલ, રાજેન્દ્ર ગાલા, નેહા
પટેલ, રાધિકા શેઠ, રુચી અગ્રવાલ, વિપુલ ઠક્કર,
હાર્દિક શાહ, મીશા પટેલ, વિભતૂ ી શાહ, શ્રીજકુ ્તા,
મનુશ્રી ભુપતકર, વિધિ ગાલા અને દેવાંગ મોદીએ આ
મેરથે ોનમાં ભાગ લીધો હતો.

બી કે મજમુ દાર
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બિઝનેસ
એડમિનિસ્ટ્શ
રે નમાં
‘આનંદમેલા 2016’નંુ
આયોજન કરાયંુ હતં.ુ આ
ફનફેરમાં અન્ડરપ્રિવિલેજ્ડ
બાળકો માટે એક ખાસ
એક્ટિવિટી પણ યોજાઇ
હતી. જેમાં સંવદે ના,
વિસામો, ખાનપુર જવુ લે ાઇન
હોમ, સ્પર્શ અને સર્જન
જેવી સંસ્થામાંથી 600 જેટલાં
બાળકોએ ભાગ લીધો હતો.
કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સે કેમ્પસ
ડેકોરેટ કર્યું હતંુ અને
બાળકો માટે કેમ્પસમાં ફન
એક્ટિવિટીઝ માટે ખાસ
આયોજન પણ કર્યું હતં.ુ
બાળકોએ આ મેળો ખબ
ૂ
માણ્યો હતો અને કોલેજના
સ્ટુડન્ટ્સને એ પણ ખ્યાલ
આવ્યો હતો કે બીજાને ખશ
ુ
કરવામાં જ પોતાની ખશ
ુ ી
રહેલી છે.

આર્ટિસ્ટ્સ @ આર્ટ કેમ્પ

વેસ્ટ ઝોન કલ્ચરલ સેન્ટર, ઉદયપુર અને
લલિતકલા એકાદમી લખનૌના સહયોગથી
SGVP ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે ચાલી રહેલા
રિજનલ પ્રિન્ટ મેકિંગ ગ્રાફિક્સ કેમ્પમાં શહેરના
નામાંકિત કલાકારો વૃંદાવન સોલંકી, દિનેશ
પંચોલી, વિજય શ્રીમાળી, કમલકાંત, રાજેશ
સાગરા, અર્પિત બીલોરીયા અને દેવીબા વાળા
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની સાથે સાથે રાજ્યની
જાણીતી ફાઈન આર્ટસ કોલેજોના અને SGVPના
વિદ્યાર્થીઓ પણ ટ્રેઈનીંગ મેળવી રહ્યા છે. આ
ઉપરાંત આ કેમ્પમાં SGVPના પ્રેસિડેન્ટ શાસ્ત્રી
શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી અને આર્ટિસ્ટ
મહેન્દ્રભાઈ કડિયા પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા
હતા. આ કેમ્પ 5 ફેબ્રુઆરી સુધી સવારે 10થી
સાંજે 5 સુધી ચાલુ રહેશે.

બુક ક્લબની
એનિવર્સરીનું
સેલિબ્શરે ન

ડિજિટલ વર્લ્ડમાં રીડિંગ બાબતે
અવેરનેસ જનરેટ કરતી બુક
ક્લબની ચોથી એનિવર્સરીનંુ
રિસન્ટલી સેલિબ્શ
રે ન થયંુ હતં.ુ જેમાં
100 બુક લવર્સ હાજર રહ્યા હતા.
આ બુક ક્લબ દ્વારા ટાઇમ ટુ ટાઇમ
બુક વિશે ડિસ્કશન, ડિબેટ, રીડિંગ
અને ઇન્ટરેક્શન જેવી ઇવેન્ટ્સનંુ
આયોજન કરવામાં આવે છે.

