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ˆ િસટ� �રપોટર�. અમદાવાદ 

આઇઆઇટ� ગાધંીનગર ખાત ે૨૫ અન ે૨૬ �લુાઇના રોજ નામના

બ�ેદવસીય �ા�સલશેન ફ���ટવલ�ું આયોજન કરા�ું છ.ે �માં

ભારતીય ભાષાઓમા ંકામ કરતા સાઉથ એિશયન �લટર�ચરના

એિમન�ટ �ા�સલટેસ� હાજર રહ�શ.ે ત��ુમામા ંભાષાતંરની આટ� ્અને

�ાફટ િવશ ેચચા� કરવામા ંઆવશ.ે આ ફ���ટવલમા ં�ા�સલટેસ�,
પ��લશસ�, કિવઓ અન ે�કોલસ� ઉપ��થત રહ�શ.ે આ કાય��મના

આયોજનમા ંઆઇઆઇટ�ના �ોફ�સર �ીિનવાસ ર�◌ી અન ે�રટા

કોઠાર�એ અગ�યની �ૂિમકા ભજવી છ.ે 

આ ફ���ટવલમા ં��ુવુાર ૨૫ �લુાઇના રોજ ઉ�ાટન બઠેકમા ંવોર,

િવમને એ�ડ ધ પો�લ�ટકસ િવશ ેચચા� કરવામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં
���સલ�ેટ�ગ ધ કલાિસક, �ા�સલ�ેટ�ગ મો��ના�લટ�, �ા�સલશેન

અ�ોસ ફો�સ �વા િવષયો પર પણ ચચા� કરાશ.ે 

બી� �દવસ ે�ા�સલ�ેટ�ગ ઇન એ�ડ �બટિવન લ�ેગવ�ેસ,

�ા�સલ�ેટ�ગ િવમને, �ા�સલ�ેટ�ગ ઓ�ડ એ�ડ �� ૂઅન ેર��ડ�ગ હા�ફઝ

પર ચચા� કરવામા ંઆવશ.ેઆ કાય��મ�ું આયોજન દ�શના અ�વુાદકો એકબી� સાથ ેતમેના કામ શરે કર� શક�

અન ેઅ�વુાદની કળાન ેવધાર� વગે મળ ેત ેહ��થુી કરા�ું છ.ે આ કાય��મ �ા�સલટેસ� અન ેપ��લશસ�ને

ઓથરની પસદંગી કરવામા ં�ું �યાન રાખ�ું ક� તનેા સમયગાળા, �િત, �ાિત વગરે�થી અ�વુાદ પર શી અસર
પડ� છ ેત ેપણ જોવાની છ.ે 

૨૫ અન ે૨૬ �લુાઈના રોજ ફ���ટવલ યો�શ ે

ભાષાતંરની આટ� ્અન ે�ાફટ િવશ ેચચા� કરવામા ંઆવશ ે

�ો. �રટા કોઠાર� એસોિસએટ �ોફ�સર, આઇઆઇટ� � હવ ેદર વષ� આયોજન થશ ેઆપણા દ�શમા ંભાષાઓ�ું

સૌથી વધાર� વિૈવ�ય છ.ે એક ભાષામાથંી બી� ભાષામા ંજયાર� �યા�ંું સા�હ�ય પહ�ચ ેછ ેતો તનેી પાછળ સૌથી

મોટો હાથ એક અ�વુાદકનો હોય છ.ે આ અ�વુાદક કયાયં સીધો દ�ખાતો નથી. આ અ�વુાદકોના કામને
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�બરદાવવા આ ફ���ટવલ�ું આયોજન કરા�ું છ.ે ફ���ટવલન ેઅમ ેઆવનારા વષ�મા ંએક ર���લુર ઇવ�ેટ તર�ક�

ઉજવવા જઇ રા◌ા છ�એ. આ ઇવ�ેટ દર વષ� એક વાર યોજવામા ંઆવશ.ે 

બનં ે�દવસ ��ુતકો�ું િવમોચન કરાશ ે

વક�શોપના પહ�લા �દવસ ેચાર અ��ુદત ��ુતકો�ું િવમોચન કરવામા ંઆવશ.ે 

૧. શાતંા ગોખલ ે�લ�ખત મરાઠ� ��ુતક નો ���ે અ�વુાદ 

૨. િવ��ભુાટ ગોડસ ે�લ�ખત મરાઠ� ��ુતક નો ���ે અ�વુાદ 

૩. એસ.ક�. પો��કટ �લ�ખત નો ���ે અ�વુાદ 

૪. એમ ટ� વા�દુ�વન �લ�ખત નો ���ે અ�વુાદ 

વક�શોપના બી� �દવસ ેબ ેઅ��ુદત ��ુતકો�ું િવમોચન કરવામા ંઆવશ.ે 

૧. �ુંદર રામા�વામીની �ૂંક� વાતા�ઓના સ�ંહનો ���ે અ�વુાદ 

૨. �ુંદર રામા�વામીના ��ુતકનો ���ે અ�વુાદ 

૩. નાબટ��્ �ડસોઝાના ક�ડ ��ુતક નો ���ે અ�વુાદ 

૪. ઓકસફોડ� નોવલેાસ િસર�ઝ �તગ�ત અર�ના, ધરેઆફટર, �ડફાિય�ગ રાઇટર, ર��કવયમ ફોર ધ �લિવ�ગ,
બલાડ ઓફ ધ �લિવ�ગ�ું લોકાપ�ણ. 

IIT-G¥WWÈ �થમ વખત યો�શ ે�ા�સલશેન ફ���ટવલ 

કોણ કોણ રહ�શ ેહાજર? 

આ કાય��મમા ંદ�શ િવદ�શના અ�ણી અ�વુાદકો હાજર રહ�શ.ે આમા,ં આિશ�યા સ�ર, �િુશલા �િુનથા, શાતંા

ગોખલ,ે િમ�લકા સારાભાઇ, ગીતા ચૌધર�, લ મી હોમ��ોમ, િનવ�ેદતા મનેન, �િુ�યા ચૌધર� �વા નામોનો
સમાવશે થાય છ.ે 

 


