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પાર્શ્વ ગાયન બાબતે 
મેં હજુ કંઈ વિચાયુું 
નથી: સોનાક્ી

આઆઈટી-ગાંધીનગર ખાતે એન્જિનનયરરંગની ફેકલટીની 
ટીનિંગ મેથડમાં સુધારો આવે તે માટે ટ્ેનનંગનું આયોજિન

ટીચિંગ મેથોડોલોજી પર IIT 
દ્વારવા િવાર સપ્વાહનવા સેશન
ચસટી ચરપોટ્ટર } ઈન્ડિયન 
ઈન્્ટિટ્યુટિ ઓફ ટિેકનોલોજી 
ગાંધીનગર (આઈઆઈટિીજીએન) 
એન્જિનનયરરંગની  ફેકલટિી(નિક્ષકો)
ની ટિીનિંગ મેથડિમાં સયુધારો થાય 
તે માટિે એક પહેલ કરવામાં આવી 
છે. આઈઆઈટિી ગાંધીનગર ખાતે 
ઈફેન્ટિવ ટિીનિંગ મેથોડિોલોજી 
પર િાર સપતાહના સમર ્કકૂલ 
સેિનનયું આયોજિન કરાયયું છે. 8મી 
જિૂનથી આ કાય્યક્રમ િરૂ થઈ ગયો 
છે. એન્જિનનયરરંગના પહેલા બે 
વર્યની ટિીંનિંગ મેથડિમાં સયુધારો થાય 
તે માટિે આનયું આયોજિન કરવામાં 
આવયયું છે. આઈઆઈટિીજીએનના 

એકેડિનમ્સના ડિીન પ્ો.
અનમત પ્િાંતે જિણાવયયુ  છે કે, 
‘એન્જિનનયરરંગના અભયાસક્રમમાં 
પહેલા બે વર્યમાં ફાઉ્ડિેિન કોનસ્યસ 
િીખવાડિવા તે એક મોટિી િેલે્જિ છે. 
આના પર ભાર આપવામાં આવે 
તો નવદ્ાથીથીઓને સફળ પ્ોફેિનલ 
લાઈફ માટિે મોરટિવેિન મળે છે. 
આ પ્ોગ્ામમાં દસ બેનિક કોનસ્યસ 
િીખવાડિવામાં આવિે.’ લોકલ 
એન્જિનનયરરંગ કોલેજીસમાંથી 120 
જિેટિલી ફેકલટિીએ આ પ્ોગ્ામમાં 
ભાગ લીધો છે. આ નસવાય 
નવનવધ કોલેજીસના 150 જિેટિલા 
નવદ્ાથીથીઓએ પણ સમર પ્ોગ્ામમાં 
ભાગ લીધો છે.

iit update

આજ બ્લ્યુ હૈ પાની પાની...

} સમર વેકેશેનનાં  અંતે ગરમીને દૂર 
કરવા કરાણાવતી કલબ દ્ારા રનવવારે 
રેઈન ડા્સ પાટીટીનું આયોજિન કરાયું 
હતું. જિેમાં નાના મોટા સૌ કોઈ ડીજિેના 
તાલ ઝૂમી ઊઠ્ા હતાં. ‘આજિ બલયુ 
હૈ પાની પાની ઔર નદન ભી સની 
સની’, ‘નાિો સારે...’ ગીત પર 
બાળકો પર પારીમાં ખૂબ જિ ઝૂમયા હતાં.

ચસટી ચરપોટ્ટર } હવેથી સેપટિ 
યયુનન્યવનસ્યટિી આકા્યઇવિમાં  િાલસ્ય 
કોરરયા અને અરનવંદ તલાટિીનયું કામ 
જોવા મળિે.  ભારતના જાણીતા 
આરકકિટિેક કે જિેમનયું કામ નવશ્વભરમાં 
જાણીતયું છે તેવા િાલસ્ય કોરરયા 
(મયુંબઈ) અને અરનવંદ તલાટિી 
(અમદાવાદ)નયું કાય્ય હવે રેફર્સ અને 
રરસિ્ય માટિે સેપટિના આકા્યઈવિમાં 
આવનારા મનહનામાં ઉપલબધ થિે.

15 હજાર નિત્ો, 
આરટટિકલસ જોવા મળશે
લંડિનની રોયલ ઈન્્ટિટ્યુટિ ઓફ 
નરિરટિિ આરકકિટિે્સ દ્ારા આરકકિટિેક 
િાલસ્ય કોરરયાની રફનિકલ 
આકા્યઈવિમાં નપ્િવડિ રાખવામાં 

આવી છે, તેમની રડિનજિટિલ આકા્યઈવિ 
વેબ બેઝડિ પોટિ્ટલ પર અપલોડિ 
કરવામાં આવી છે. િાલસ્ય કોરરયા 
ફાઉ્ડિેિન દ્ારા આ કલેકિન 
ભારતભરની નસલે્ટિેડિ ઈન્્ટિટ્યુટિ 
માટિે ઉપલબધ રાખવામાં આવયયું છે. 
આ બંને આરકકિટિે્ટિના આિરે 15 
હજાર નિત્ો, ફોટિો, આરટિ્ટકલસ 
અને નનબંધો આમાં ઈ્ટિરનલંક છે 
આ ્પેનિયલી રડિિાઈન રડિજીટિલ 
પ્ોગ્ામમાં ઈન્ડિયન ્કકૂલસ ઓફ 
આરકકિટિેક અને રડિિાઈનના દરેક 
પ્કારના એકેડિેનમક કામમાં 
નવદ્ાથીથીઓ અને રીસિ્યર  તેમને 
જિરૂર પૂરતી માનહતી મેળવી િકે તે 
હેતયુથી આને તૈયાર કરવામાં આવયયું 
છે. વધયુમાં સેપટિ આકા્યઇવિ પોતાની 
રીતે િાલસ્ય કોરરયાના કામના 

ડિો્યયુમે્ટિ તેમની મેમરી અને 
નેરેટિીવસ દ્ારા તૈયાર કરવાની આિા 
રાખી રહ્ા છે. અરનવંદ તલાટિી 
ભારતની ્વતંત્તા પછીના  જાણીતા 
આરકકિટિેક છે, તેઓ અમદાવાદના છે. 
તેમણે ભારતની જાણીતી ફમ્ય જિેવી 
કે મા્ટિર  અને ભૂતા (મયુંબઈ) સાથે 
કામ કયયુું છે. પેરરસમાં તેમણે લે 
કબયુ્યનિયર સાથે ત્ણ વર્ય સયુધી કામ 
કયયુું છે. તેમના આકા્યઇવિમાં તેમના 
સમયના આરટિ્ટફે્ટિ જોવા મળિે. 
સેપટિમાં આ દરેક કલેકિન જિલદી 
જિ પહોંિી જિિે.  કેટિલોગ અને 
ડિીજીટિલાઈિ થઈ જિિે તયાર બાદ 
સે્ટિર દ્ારા આ જિનરલ પનબલક 
માટિે ખયુલલયુ મૂકવામાં આવિે. સેપટિ 
આકા્યઇવિ એન્િનબિન ગેલરીમાં 
્યયુરેટિેડિ િો યોજાિે.

સ્ટુડન્ટસ આરકકિ્ેક્ ચારસશ્વ કોરિયા અને અિવિંદ તલા્ીનું કાયશ્વ વનહાળી શકશે

હવે સેપટ આરવાકાઇવ્ઝમવાં િવારસકા 
રોરરયવા અને અરચવંદ ્લવાટીનું વર્ક
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બવાઈરસકાનવા ચદલધડર સટટંટ જોઈ શહેરીજનો દંગ રહી ગયવા

} નેશનલ સુપરક્ોસ િેનમપયનનશપ-
2015નો ઓપનનંગ રાઉ્ડ ગરેશ હાઉનસંગ 
ગ્ાઉ્ડ ખાતે રનવવારે યોજાયો હતો. ટીવીએસ 
રેનસંગ રાઈડ કરનાર કે.પી અરનવંદ મોટો વન 
અને મોટો ટુમાં પહેલા સથાને આવયા હતા. 
અબદુલ વાહેદ તનવીર બીજા સથાને આવયા 
હતા.  ‘લોકલસ’ કલાસ કેટેગરી રાઈડસણા 
માટે રડઝાઈન કરવામાં આવી હતી જિેમાં 50 
જિેટલી એ્ટ્ીઝ આવી હતી. આ કેટેગરીમાં 
નવરે્દ્ર વાઘેલા (અમદાવાદ) નવજિેતા રહ્ા.

બાઇક 
શોમાં દેશભિમાંથી 

સ્ન્ િાઇડસશ્વ ભાગ 
લેિા આવયા હતા


