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ચકૂશો નહીં

આટ્ટ કેમ્પ અને એક્ઝિસબશન
ક્યાં : SGVP ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ
સમ્: સવારના 10થી સાંજના 5 સરુધી 
તયરીખ : 5 ફેબ્રુઆરી સરુધી

આટ્ટ એક્ઝિસબશન
ક્યાં : સમારા આ્ટ્ટ ગેલેરી
સમ્: સવારે 11થી સાંજે 07 
તયરીખ : 14 ફેબ્રુઆરી સરુધી

્પેઇક્ટિંગિ એક્ઝિસબશન
ક્યાં : ્નોરરયા સેન્ટર ફોર આરસ્સ
સમ્: સવારે 11 થી સાંજે 7 
તયરીખ : 07 ફેબ્રુઆરી સરુધી

સિરીચી સનઓન રન
ક્યાં : સસંધરુ ભવન
સમ્: સાંજે 05  
તયરીખ : 20 ફેબ્રુઆરી

બુક ્ ્લબની 
એસનવિ્સરીનંુ 
િેસ્લબે્શન
રિસજ્ટલ વરિ્ટમાં રીરિંગ બાબતે 
અવરેનસે જનર્ેટ ્ રતી બર્ુ  
કલબની ચોથી એસનવસ્સરીનરું 
રરસન્ટલી સેસલબે્શન થયરું હતરું. જેમાં 
100 બર્ુ  લવસ્સ હાજર રહ્ા હતા. 
આ બર્ુ  કલબ દ્ારા ્ટાઇમ ્ુટ ્ટાઇમ 
બર્ુ  સવશ ેરિસ્શન, રિબે્ટ, રીરિંગ 
અન ેઇન્ટરકેશન જેવી ઇવનેરસનરું 
આયોજન ્ રવામાં આવ ેછે. 

આઇઆઇ્ટી ગાંધીનગરમાં એનયરુઅલ ્ રચરલ ફેસસ્ટવલ ‘સ્લથક્ોન 16’નરું આયોજન ્ રવામાં આવયરુ ંછે. બે સદવસ ચાલલેા આ 
ફેસસ્ટવલમાં સોલો સસંસગંગ ્ સ્પિર્ટશન, સટ્ી્ટ પલ ે્ સ્પિર્ટશન, મો્ ઇન્ટરવયયૂ અન ેસમસ્ટર અન ેસમસ સ્લથક્ોન જેવી ઇવનેરસ યોજાઈ 
હતી. સાથ ેફેશન શો પિનાશ, ક્ાઇમ સમસટ્ી ઇનવસેસ્ટગેશન ગેમ અન ેગ્યૂપિ િાનસ ્ સ્પિર્ટશન પિણ યોજાઈ હતી. સ્ુટિનરસે રસવવાર ેરાતે્ 
સનબન્સમાં ઇિીએમ અન ેટ્ાનસ ્ યયૂસિ્માં િાનસ ્ રવાની પિણ મજા માણી હતી. આ ઇવને્ટમાં એનઆઇિી, આઇઆઇએમ-એ, પિીિીપિીયરુ, 
એનઆઇએફ્ટી, િીએઆઇઆઇસી્ટી અન ેજીએનએલયરુના સ્ુટિનરસે પિણ ભાગ લીધો હતો. 

ક્રાઇમ મમસ્ટ્ી, ડરાન્સ અને ફેશન

વેસ્ટ િોન ્ રચરલ સેન્ટર, ઉદયપિરુર અને 
લસલત્લા એ્ાદમી લખનૌના સહયોગથી 
SGVP ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે ચાલી રહેલા 
રરજનલ સરિન્ટ મેર્ંગ ગ્ારફકસ ્ ે્પિમાં શહેરના 
નામાંર્ત ્ લા્ારો વૃંદાવન સોલં્ ી, સદનેશ 
પિંચોલી, સવજય શ્ીમાળી, ્ મલ્ાંત, રાજેશ 
સાગરા, અસપિ્સત બીલોરીયા અને દેવીબા વાળા 
ઉપિસસથત રહ્ા હતા. તેમની સાથે સાથે રાજયની 
જાણીતી ફાઈન આ્ટ્ટસ ્ ોલેજોના અને SGVPના 
સવદ્ાથીથીઓ પિણ ટ્ેઈનીૃંગ મેળવી રહ્ા છે. આ 
ઉપિરાંત આ ્ ે્પિમાં SGVPના રિેસસિેન્ટ શાસત્ી 
શ્ી માધવસરિયદાસજી સવામી અને આર્ટ્ટસ્ટ 
મહનેદ્રભાઈ ્ રિયા પિણ ખાસ ઉપિસસથત રહ્ા 
હતા. આ ્ ે્ પિ 5 ફેબ્રુઆરી સરુધી સવારે 10થી 
સાંજે 5 સરુધી ચાલરુ રહેશે. 

આર્ટિસ્ટ્સ @ આ્ટિ કેમ્પ

અિદાવાદીઓ ખૂબ દોડ્ા
સવન્ટરમાં મેરથેોન દોિવાની ખયૂબ જ મજા આવ ેછે. 
ગાંધીનગરમાં આવી જ એ્ હાફમેરથેોન રરસન્ટલી 
યોજાઈ હતી. 7 ર્લોમી્ટરની ડ્ીમ રન અન ે21 
ર્લોમી્ટરની હાફ મેરથેોનમાં અને્  અમદાવાદીઓએ 
ભાગ લીધો હતો. ડ્ીમ રનમાં 2100 પિાર્ટ્ટસસપિનેરસ 
જયાર ેહાફ મેરથેોનમાં 900 પિાર્ટ્ટસસપિનેરસ હતા. દશ્સન 
પિ્ેટલ, સમશાલ પિ્ેટલ, ધારા પિ્ેટલ, રાજેનદ્ર ગાલા, નહેા 
પિ્ેટલ, રાસધ્ા શઠે, રરુચી અગ્વાલ, સવપિરુલ ઠક્કર, 
હાસદ્્સ  શાહ, મીશા પિ્ેટલ, સવભયૂતી શાહ, શ્ીજરુકતા, 
મનરુશ્ી ભરુપિત્ર, સવસધ ગાલા અન ેદવેાંગ મોદીએ આ 
મેરથેોનમાં ભાગ લીધો હતો. 

બી ્ ે મજરુમદાર 
ઇસનસ્ટટ્યૂ્ટ ઓફ સબિનસે 
એિસમસનસટે્શનમાં 
‘આનંદમેલા 2016’નરું 
આયોજન ્ રાયરું હતરું. આ 
ફનફેરમાં અનિરસરિસવલજેિ 
બાળ્ો મા્ેટ એ્ ખાસ 
એસક્ટસવ્ટી પિણ યોજાઇ 
હતી. જેમાં સંવદેના, 
સવસામો, ખાનપિરુર જરુવેલાઇન 
હોમ, સપિશ્સ અન ેસજ્સન 
જેવી સંસથામાંથી 600 જે્ટલાં 
બાળ્ોએ ભાગ લીધો હતો. 
્ોલજેના સ્ુટિનરસે ્ ે્ પિસ 
િે્ોર્ેટ ્ યરુું હતરું અને 
બાળ્ો મા્ેટ ્ ે્ પિસમાં ફન 
એસક્ટસવ્ટીિ મા્ેટ ખાસ 
આયોજન પિણ ્ યરુું હતરું. 
બાળ્ોએ આ મેળો ખયૂબ 
માણયો હતો અન ે્ ોલજેના 
સ્ુટિનરસન ેએ પિણ ખયાલ 
આવયો હતો ્ ે બીજાન ેખરુશ 
્રવામાં જ પિોતાની ખરુશી 
રહેલી છે. 

બાળકોને આનંદ જ આનંદ

મોઢામાંથી વાહ શબદ ્સરી ્પડ્ા
નૃતયભારતી 
પિરફોસમુંગ આરસ્સ 
સંસથા દ્ારા રસવવારે 
‘નયૂપિરુર િં્ાર’ 
્ાય્સક્મનરું આયોજન 
્રાયરું હતરું. જેમાં રરુસતવ 
રાવલ, ફેની દલાલ, 
વષૈણવી શાહ, યશ્રુસત 
ભટ્ટ, ઓશ્ા જાની, 
સનયતી વખારરયા, 
સરિયલ મહેતા, સનધી 
નાસ્બઆર અન ેદયૂવા્સ 
વદૈ્એ ભરતનાટ્મ 
રજયૂ ્ યરુું હતરું. આ 
િાનસસસે અપિારરપિરુ, 
જાસત-સવરમ, વણ્સમ્, 
સદાનમ્, પિદમ્, 
સતરલના જેવાં નૃતય 
સવરૂપિોથી ઉપિસસથત 
લો્ોન ેમંત્મરુગધ ્ યા્સ 
હતા. આ નૃતય જોઈને 
બધાના મોઢામાંથી 
વાહ! શ્દ સરી પિડ્ા 
હતા.


