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પંકજ ઉધાસે સૂરમય 
માહોલ સ્યો
સન્ે નાઇટ મ્ુઝિકલ બની હતી કે જ્ાર ેનારા્ણી હાઇટસમાં પોપ્ુલર ઝસંગર પંકજ 
ઉધાસનું લાઇવ ઝસંઝગંગ સાંભળવા મળ્ંુ હતું. આ ગિલ ઝસંગરે જમાવટ કરી હતી. 
તમેણે ગા્ેલાં બોઝલવૂ્ સંગસ અન ેસાથોસાથ બીજં કેટલાંક સંગસ ગાઈન ેતેમણે 
સૂરમ્ માહોલ સજ્ો હતો. ઇનન્્ન ઇનન્ટ્ૂટ ઓફ ટકેનોલોી, ગાંધીનગરના ્ ટુ્નટસે ‘સાુસ’ નામની ટકેનોલોી ઝવકસાવી 

છે. જેમાં ્ કૂલ બસમાં આવતાં બાળકો ઝવશે ઝિંતા કરતા પેરેનટસને રાહત મળશે. આ એનપલકેશન 
પેરેનટસને તેમનાં બાળકોની બસ ક્ા ્ થળે છે તેનુ ંએકિેકટ લોકેશન શેર કરીને ઝિંતામૂકત કરશે. 
આઇઆઇટીના પાસઆઉટ ્ ટુ્નટસ આકાશ કેશવ ઝસંઘ, હરષ ગુપતા અને સુઝશલકુમાર ઝશસોદેએ 
આ ટકેનોલોી ઝવકસાવી છ.ે આ ટેકનોલોીનો ્ ા્લ રન થ્ા પછી તેને ્ વાઝમનારા્ણધામ 
ઇનટરનેશનલ ્ કૂલની બસોમાં લગાવવામાં આવશે. 

સેફ ્ ાનસપો્ેશન મા્ે 
્ેકનોલોી વિકસાિાઈ

ચૂકશો નહીં

વેકેશન 2016
ક્યં : ીએમ્ીસી ્ાઉન્
તયરીખ : 24 મે 

્ૂપ એક્િસબશન
ક્યં : અમદાવાદની ગુફા
સમ્: સાંજે 4થી 8
તયરીખ : 24થી 29 મે

ઝમરિાપુરમાં આવેલા 
કનન્લકટોરર્મમાં 
તાજતેરમાં એક ખાસ 
ફોટો્ાફી એનકિઝબશનનંુ 
આ્ોજન કરા્ંુ હતંુ. 
જમેાં ફોટો્ાફર હેમાંગ 
મહેતાના ફોટો્ા્સ 
એનકિઝબટ કરા્ા હતા. 
તમેણે આ ફોટો્ા્સ ્ ારા 
વુમનહુ્ની વાત ખૂબ જ 
સિોટ રીતે કરી છે. આ 
ફોટો્ા્સના માધ્મથી 
તમેણે ્ ્ીનાં ઝવઝવધ 
્વૂપો રજ ૂક્ાં હતાં. 
તમેણે આ એનકિઝબશન 
ઉપરાંત ઓ્્ેઝલ્ામાં પણ 
તાજતેરમાં ્ ણ પઇેનનટંગ 
એનકિઝબશનસ ક્ાં હતાં. 

િમુનહુડ 
તસિીરોમાં

ોધપુર અબષન હેલથ સનેટરમાં ઇનફોમષલ 
ટીઝિંગ અને ન્ૂઝ્શન સનેટર આરભંની 
શૂઆત કરાઈ છે. અન્ર ઝિઝવલજે્ 
બાળકો માટે શૂ કરવામાં આવેલા આ 
સેનટરમાં આરભં ્ પૂનાં ગીતાંજલી ઝમ્ા, 
રાઝજકા મલહો્ા, રાખી સભરવાલ, ઝબના 
હાન્ા, નંઝદતા જ્સી અને લઝલત પુરોઝહતે 
મળીન ે50 જટેલાં બાળકોન ેસેનટરનો 
લાભ આપ્ો હતો. ્ લમસનાં આ બાળકોને 
મળૂભતૂ ભારાની ન્કલસ, એરટકેટસ 
શીખવવામાં આવ્ાં હતાં. તેમને દરરોજ 
લેવામાં આવતાં ન્ૂઝ્શન અન ેબલેનેસ 
્ા્ેટનંુ મહતવ શીખવવામાં આવ્ંુ હતંુ.

બાળકોના 
બેલેનસડ 
ડાયેટ માટે 
‘આરંભ’

ઝસંઝગંગ રર્ાઝલટી શો ‘સારેગમપ’ના જ્ુરી મમેબર 
મોહમમદ ઇરફાન અલી તેની મ્ુઝિકલ જનીી ઝવશ ે
વાત કરવા સોમવાર ેઝસટીમાં આવ્ો હતો. તણેે 
અમદાવાદીઓન ેઝસટીમાં ્ ોજનારી એક ્ ાન્ કોનસટટ 
માટે ઇનવાઇટ ક્ાષ છે. 28મી મએે રાજપથ કલબમાં 
‘સારેગમપા’નો જ ેકોનસટટ થવાનો છે એમાં જણીતા 
ઝસંગસષ ઝમકા ઝસંઘ, સાઝજદ-વાઝજદ અને આઝદત્ 
નારા્ણ પણ હાજર રહેશ.ે અહી ંમોહમમદ ઇરફાન 
સાથેની વાતિીત રજ ૂકરીએ છીએ. 
તમન ેસસંસિંિનો શોખ ક્યરથી થ્ો?
મન ેબાળપણથી ઝસંઝગંગનો કી્ો કર્ો છે. એકચ્ુલી 
મારા આખા ખાનદાનમાં કોઈ ઝસંગર નથી કે ન તો 
કોઈન ેઝસંઝગંગમાં એવો રસ છે. ોકે, મન ેપહેલાંથી 
ઝસંઝગંગનો શોખ હતો. ભણવામાં ર્્ી જૂરી હોવાથી હંુ 
એનનજઝન્રરંગ ભણ્ો છંુ. ોકે, એ દરઝમ્ાન હંુ ઝસંઝગંગ 
પણ ફોલો કરતો હતો. કોઈ ઝદવસ ખબર નહોતી કે આ 
ફીલ્માં મારી કરરઅર બનશે. એમ નથી કે ર્્ી નકામી 
ગઈ. મારી પસષનાઝલટી મારા એજ્ુકેશનથી જ આવી છે. 
અત્ાર ેહંુ બકે્ટેજ ઝસંગર છંુ અન ેરફલમ ‘મષ્ ર 2’ અન ે
‘એક ઝવલન’માં સંગસ ગા્ાં છે. રફર મહોબત કરન ેિલા 
હૈ પોપ્ુલર બન્ંુ હતું. મે ફોમષલ ્ ેઝનંગ પણ હૈદરાબાદ 
અન ેમુંબઈથી લીધી છે
શોમયં જ્રુી રયખવયનો આઈડિ્ય બરયબર છે કે નહીં?
જ્ુરીનો કનસેપટ સારો છે. જ ેજ્રુી શોમાં હો્ છે એ 
પોતપોતાના ફીલ્માં ્ પેઝશ્ાઝલ્ટ હો્ છે. એક માકક પણ 
કનટે્ટનટની લાઈફ બદલી શકે છે. એટલે એક્પટટનો 
ઓઝપઝન્ન જૂરી બન ેછે. રર્ાઝલટી શોની હાર ીતન ે
કનટે્ટનટસે સીરી્સલી લેવી ના ોઈએ. 

‘કનટેસટનટસે 
હારીતને 
સીરરયસલી ન 
લેવી ોઈએ’


