
હું અને શિવાની ચાર વર્ષથી ફ્રેન્ડ છીએ. દર વરષે 
મેશચંગ નવરાત્ી વેર ડ્ડઝાઇન કરાવીએ છીએ. 
અમને સાથે રમવાની મજા પણ આવે છે અને 

બીજુ કરે સપરા્ષમાં ભાગ લેવા માટે પેર હોવી જરૂરી 
છે એટલે એ ડરઝન થી પણ  અમે કપ્ડાં એક 
જેવા તૈયાર કરાવીએ છીએ. કોસયુમ ને લીરે 

લોકોનું ધયાન પણ અમારા ગરબાની સટાઇલ 
જોવા તરફ આકરા્ષય છે.  

} અક્ેિ પંચાલ, ખેલૈયા

wednesday, 21.10.2015
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ગરબા ગ્ાઉન્ડ પર મેશચંગ-મેશચંગ
આ વર્ષે નવરાત્રિમાં કપલ કોસ્યુમ ટ્રેન્ડ પણ જોવા મળી રહ્ો છરે

ન વરાત્રિમાં જેમ-જેમ ત્િવસો ઓછા થતા જા્ છરે તેમ-તેમ રંગ જામતો જા્ છરે. નવરાત્રિના આ માહોલમાં ખેલૈ્ાઓ પોતાની 
્યુત્નક ગરબાની સ્ાઇલથી લોકોને આકર્ષે છરે, ત્ારે અનેક  એવી બાબતો, જેમ કે તેમના પ્ોપસથી લઇને કોસ્યુમ પણ લોકોને 

આકર્્ષતા હો્ છરે. પેરમાં રમનારા ખેલૈ્ાઓમાં પોતાના અત્પરર્નસ પેરમાં મેત્િંગ ર્ડઝાઇન કરાવવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્ો છરે. તેના 
મા્રે તેઓ 50 હજાર જે્લો ખિ્ષ કરતાં અિકાતાં પણ નથી. પેરમાં રમનારાં ખેલૈ્ાઓ મેત્િંગ કપલ ડ્રેસ તૈ્ાર કરાવવા પાછળનો હરેતયુ 
લોકોનયું ધ્ાન આકર્્ષવા ઉપરાંત જે તે ગરબામાં થઇ રહરેલી કોમ્પર્શનમાં જીતવાનો પણ હો્  છરે.

નવરાત્રિનો હવે એક ત્િવસ જ બાકી છે, ત્ારે અમિાવાિીઓ તો ગરબાની રમઝટ 
બોલાવી રહ્ા છે. આવામાં િર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ નવરાત્રિમાં ત્વિેશીઓની 
બોલબાલા રહી છે. ઘણાં ત્વિેશીઓ સપેત્શ્લ નવરાત્રિ સેત્લબ્ેટ કરવા માટે અમિાવાિમાં 
આવ્ાં છે. આ નવરાત્રિના માહોલમાં ત્વિેશીઓ પણ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્ા 
છે. તેઓ અવનવી સટાઇલના ગરબા રમવાની સાથે ગુજરાતી માહોલમાં રંગાઇ ગ્ા છે. 

ઢોલી્ડાનાં તાલ પર ગરબે 
ઘૂમતા શવદેિીઓ...

દશિ્ષત િાહ અને આભા પારેખ 

શપનાકીન િાહ, શરિગજ િાહ , મનીરા િાહ 

‘અમે છેલલા 6 વર્ષથી આ જ રીતે પેરમાં કોસયુમ 
તૈયાર કરાવીએ છીએ. હું ને મારી ડફયાનસી આભા 
ગરબાના િોખીન છીએ. અમે લોકોનું ધયાન 
ખેંચાવાની સાથે-સાથે અમે બંને કપલ તરીકરે 
અલગ તરી આવીએ. આ કપલ અશપડરયનસ 
તૈયાર કરવામાં 50,000 જેટલો ખચ્ષ કરીએ છીએ.  
} દશિ્ષત િાહ,  ખેલૈયા

‘હું ને મારી વાઇફ બંને ગરબાના િોખીન છીએ. 
અમે જયારથી સાથે ગરબા ગાવાનું િરૂ કયુું 
તયારથી અમે મેશચંગ વેર ડ્ડઝાઇન કરાવીએ છીએ. 
અમારા શદકરાને પણ ગરબાનો િોખ  છે, જેથી તે 
પણ અમારી સાથે બરા શદવસ ગરબા ગાતો હોય 
છે. અમે  કપ્ડા મેશચંગમાં જ તૈયાર કરાવીએ છીએ. 
જેથી લોકોને એક ફરેશમશલ હોય એવું લાગે અને 
સપરા્ષ જીતવામાં પણ હેલપ થાય.  
} શપનાકીન િાહ, ખેલૈયા

શિવાની પંચાલ  અને અક્ેિ પંચાલ

મશણયારા રે...

IIT-GNમાં  યોજાિે ‘અમલશથયા 2015’
શસટી ડરપોટ્ટર   @ahm_cb

ઇન્ડિ્ન ઇન્સટટ્ુટ ઓફ 
ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર દ્ારા 
ટેકત્નકલ સત્મટની છઠ્ી એડડિશન 
‘અમલત્થ્ા’15’નું આ્ોજન 

24-25 ઓકટોબર િરત્મ્ાન 
કરવામાં આવ્ું છે. આ વર્ષની 
‘અમલત્થ્ા’ની થીમ ‘ટુવરઝ્ષ ધ 
ફ્ુચર’ છે. આ એ્્ુઅલ સત્મટમાં 
ટેકનોલોજીકલ નોલેજ અને 
ઇ્ડિસટ્ીનાં લોકો સાથેનું ઇ્ટરેકશન 

કરવામાં આવશે. આ સત્મટનો 
હેતુ છે કે ટેકનોલોજી ક્ેરિે પ્રગત્ત 
થા્. આ ઉપરાંત અમલત્થ્ામાં 
‘ત્બન્ડિિંગ સસટેનેબલ ફ્ુચર થ્ુ 
ત્વઝન એ્ડિ ટેકનોલોજી’ની થીમ પર 
કો્કલેવ પણ થશે. તેમજ ‘એનજીજી 

એ્ડિ ઇકો-ફ્ે્ડિલી ટેકનોલોજીઝ’ 
ત્વર્ પર એનકઝત્બશન પણ 
્ોજવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે 
કે આ વરષે સૌપ્રથમ વખત ‘બા્ો-
એન્જત્ન્ડરંગ’ ત્વર્ પર ચચા્ષ 
કરવામાં આવશે.


