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રાજકોટમાં કાલથી ૩ દવસ યો શે વે ડંગ કાિનવલ
લ ને લગતી એ ટુ ઝેડ ચીજવ તુ ઓ એક જ થળેઃ અવનવી ખરીદીનો અનેરો અવસરઃ
પો કી અનકટ ડાયમંડ વે લરી-બોલીવુડ રી લી કા મુ ય આકષણઃ પ કાર પ રષદમાં
અપાયેલી િવગતો
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વેડ ગ કાિનવલની મા હતી આપવા યો યેલી પ કાર
પ રષદની ત વી ર (ત વી રઃ સં દપ બગથરીયા)
રાજકોટ તા. ૩૦ :રાજકોટના કલસ ઇવે સ ારા
www.FullSail.edu
આવતીકાલથી ૩ દવસ માટે ઇ પી રીયલ હોટલ ખાતે વે ડંગ
Internet Marketing is the કાિનવલનું આયોજન કરવામાં આ યુ ં છે જયાં લ ને લાગતી
એ ટુ ઝેડ ચીજવ તુ ઓ મળી શકશે. રાજકોટની
માટે
Future. Don't be lef t
behind. Enroll Today!
અવનવી ખરીદીનો અનેરો અવસર રહે શે આ વેડ ગ કાિનવલ
ખાતે રાજકોટની જ ન હ પણ અમદાવાદ, જયપુર, સુરતની
ે ઠ વેડ ગ કે ટે ગરી
તુ ત કરવામાં આવશે.
આ અંગે પ કાર પ રષદમાં વધુ િવગતો આપતા કલસ
ઇવે સના િવજય પરમારે જણા યુ ં હતું કે આ વે ડંગ
કાિનવલની ખાિસયત એ પણ છે કે અમદાવાદના જગ
યા ત જવેલેરી હાઉસ ઝવેરી એ ડ કં પની કે જેવો આ વે ડંગ કાિનવલના ટાઇટલ પો સર પણ છે તેવો
ભાગ લઇ ર ા છે . તેમના ારા થમ નજરે જ મોહીલે તેવી કલા મક, એ ટી ક એથિનક, જડતરની
એકસકલુિસવ જવેલેરીની િવશાળ રજ મુક વામાં આવી છે આ ઉપરાંત રાજઘરાના સમી પો કી અનકટ
ડાયમંડ જવેલેરીની અ ત અને એકદમ નવી જ રજ આ કાિનવલમાં
તુ ત કરશે. ઝવેરી એ ડ કં પની
વતી ચં ેશભાઇ ઝવેરી પણ અહી ઉપિ થત રહે શે.
આ ઉપરાંત આ વે ડંગ કાિનવલમાં રાજકોટના િવ યા ત વી.જે. જવેલસ કે જેવો આ વે ડંગ કાિનવલના
સહયોગી પો સર છે તેમના ારા પણ સોનાના દાગીનાની લાજવાબ રજ મુક વામાં આવશે જેમાં એથિનક
અને કે ટલીક અ ભુત એ ટી ક જવેલેરીનો પણ સમાવેશ થઇ છે . મુંબઇ સ હતના મૂ ય શહે રમાં પણ ભાગ
લેતા વી.જે.જવેલસ તરફથી આ વે ડંગ કાિનવલમાં િસ વર જવેલેરીમાં સૌ થમ વખત ઇટાિલયન િસ વર
જવેલેરી પણ લો ચ કરવામાં આવશે. વી.જે.જવેલેસના ધવલભાઇ પણ આ વે ડં◌ંગ કાિનવલમાં ઉપિ થત
રહે શે તેમ તેમણે ક ું હતું કે આ વે ડંગ કાિનવલમાં પ૦ થી પણ વધુ એકઝીિબટરો ભાગ લઇ ર ા છે . તેમાં
સોના તેમજ ડાયમંડ જવેલેરી ઉપરાંત ઇિમટે શન જવેલેરી, ડીઝાઇનર, ાઇદલ વેર,ડે કોરે ટસ કે ટરસ હનીમુન
વાસ, બે કવેટ હોલ, પા સલુન , વે ડંગ કાડ િવ ે તા, હોટે લ રીઝોટસ, વે ડંગ ફોટો ાફરની કે ટે ગરી પણ
સામેલ કરવામાં આવી છે .
આ વે ડંગ કાિનવલમાં એક વધુ િવશેષતા એ રહે શે કે અહી બોલીવુડ રી લી કા પણ વા મળશે એટલે જે
સાડી, ચણીયા, ચોળી કે ડે સ ભારતની અિભને ી ારા ફ મમાં પેહેરવામાં આ યા છે તે આબેહુબ અહી
પણ
તુ ત કરાયા છે આ ઉપરાંત કોટા અને કોટનમાં હે વી વકસની કુ િતસ, િવિવધ ટાઇપના િસ ક
સાડી, જયોજટ ઘાઘરા ચોળી, અનારકલી ડે સ પણ
તુ ત કરાયા છે તો સાથોસાથ ડાયમંડના અલગ
અલગ શેપના કલ સ પણ વા મળશે.
આ પ કાર પ રષદમાં કલસ ઇવે સના િવજયભાઇ ગોરધનભાઇ પરમાર, લો બલ પ લી સીટીના
જયદીપ રે કા, nrgujarati.co.in ના રાજેશભાઇ રાદ ડયા, સંદીપભાઇ તેમજ ઝવેરી એ ડ કં પનીના
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પૂવ કે ટર િવનોદ કાંબલીને હાટએટે ક
મોદીને િસંહના બદલામાં અિખલેશની ાણી-પ ીઓની
ભેટ
મોદી પીએમ બનશે તો ? પા ક તા નના ધોતીયા ઢીલા
થઇ ગયા
મોદી પીએમ બનવાના છે : અમે રકા િવઝા આપવાનો
માગ મોકળો કરે
ટીના અંબાણીની લાઇફ ટા ઇલ જેઠાણી કરતાં જરા
પણ ઉતરતી નથી : ૧૭ માળનું ઘર બનાવે છે
સેમસંગે HD ડ લે સાથે લો ચ કય Grand 2
કે શુબાપાથી ડાયા ભાજપમાં, પીપી માં જ હોવાની
કરી પ તા
૧૪ દવસની જેલ થઇ દર ને પ રવારના દર એ
ડે સનું માપ લેતી વખતે અડપલુ કયુ એટલે ૧૩ વષની
હંમતવાન છોકરીએ માય તમાચો

દ હી માં અહંક ારી સરકાર બેઠી છે : કામકાજનો હસાબ
નથી આપતી : ક ગી નેતાઓ મ ઘવારીનો ‘મ' બોલતા
નથી
વદેશી વ એટલે ‘‘રા વ''
આ િષ પર ફ મ માટે પાંચ કરોડની રોય ટી ની ઓફર
વધુ સમાચાર

રાજકોટ એરપોટ ઓથોરીટી એ લો યઝ યુિનયનની
ચૂંટણીઃ મુખ દનેશ ઝાલા
શહે ર વીજ સકલ HT-૧માં પટે લઃ HT- ૨ માં વડાવીયા
મુક ાયા
આલેલે... કોપ રે શનમાંથી નળ ચોરાયા
વધુ સમાચાર

બગસરાના માણેક વાડા-ગાવડકા રોડ િબ મા ર :
૧પમીથી આંદોલનની ચીમકી
પોરબંદર ા યમાં મંજુર થયેલા ર તા ના કામ શ
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ચં ેશભાઇ ઝવેરી, વી.જે. જવેલસના ધવલભાઇ બારભાયા તેમજ કલસ ઇવે

સની ટીમ ઉપિ થત રહી

હતી. આ પ કાર પ રષદનું આયોજન એસ.પી.મીડીયાના સુરેશ પારે ખે કયુ હતું.
(04:14 pm IST)
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કરવામાં તં િન ી યઃ કો ેસ ારા આંદોલનની ચીમક
◌ી
ગ ડલના મોવીયાના કડવા પટે લ બંધુન ી હ યા માં
વપરાયેલ બે છરી અને બે બાઇક ક જે કરાયા
વધુ સમાચાર

હાઇ ીડ બીટી કપાસ મ ીકાનું જમનાવડ ખાતે ઉભા
પામનું િનદશન
િબયારણાના કાળાબ ર થાય તો સરકારને ણ કરજ
◌ો
એસ.પી.થી લઈ ડી. .પી. સુધીની બદલી-બઢતીની
‘ ેક ' હજુ સ ડઃ રા યો ની ચૂંટણી બાદનું આ ાસન
વધુ સમાચાર

૩૪ યા ીઓ સાથે મોઝાિ બક એરલાઇ સનું િવમાન
ગુમઃશોધખોળ ચાલુ
મા ટફોન ચોરીકરનારે તમામ કો ટે ક નંબરો હાથેથી
લખીને ફોનના માિલકને મોકલી દીધા
હો પી ટલની ભૂલને લીધે સુખી પ રવારમાં જ મે લા
છોકરાની પરવરીશ ગરીબ ફે િમલીમાં થઈ
વધુ સમાચાર

દુબઈમાં ગઈકાલ ૨૮ નવે. થી શ થયેલો પાંચ
દવસીય ‘‘ઈ ટરનેશનલ કુ ડીયા તમ એ ડ કથ લી
ફે ટી વલ (IKKF) : કે રાળાના સુિવ યા ત કલાકારોના
કથ લી નૃ યો પેશ થશે : મહાભારતના પા ો નળ
તથા દમયંિતના વન સંગો દશાવતા નૃ યો
દશાવાશે
દંપિતમાંથી કોઈ એકને દા પીવાની ટે વ હોય તો
છૂટાછે ડાનું માણ ૫૦ ટકા : બંન ે સાથે મળીને પીવે તો
૩૦ ટકા : અમે રકાની બફે લો યુિનવિસટીના
સંશોધકોનો સવ
ભારતની લોકશાહીના નવિનમાણમાં નવા પ ોના
યોગદાન િવષયક અમે રકામાં યો ઈ ગયેલો પ રસંવાદ
: ‘‘ડે મો ે ટીક રફો સ ઈન ઈિ ડયા'' િશષક હે ઠળ
ટે ન ફોડ યુિનવિસટીમાં યો યેલા પ રસંવાદમાં સાન
ાિ સ કો ના ભારતીયો ારા
ો રી : ‘‘આમ આદમી
પાટ '' ‘‘ લોકસ ા પાટ '' તથા અ ાહ રે િવષે ચચા :
ટા ચારના િશરદદ સમાન
સામે યુવા નેતૃ વ
જમા પાસુ હોવાનો સૂર
વધુ સમાચાર

ટે િનસના બાદશાહ નડાલ ઇિતહાસનો મહાન
પો ટસ ટા ર હે ર
સારાને ડોકટર અને અજુ નને કે ટમાં રસ : સિચન
તડુ લકર
ટીમ ઇિ ડયાની બેટ ગ લાઇનઅપ દુિનયામાં સૌથી
ે ઠ : જયસુયા
વધુ સમાચાર

વધુ સમાચાર
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