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આઆઈટી-ગાંધીનગર ખાતે એન્જિનિયરિંગની ફેકલ્ટીની
ટીચિંગ મેથડમાં સુધારો આવે તે માટે ટ્રેનિંગનું આયોજન

બાઈકર્સના દિલધડક સ્ટંટ જોઈ શહેરીજનો દંગ રહી ગયા ટીચિંગ મેથોડોલોજી પર IIT
બાઇક
શોમાં દેશભરમાંથી
સ્ટન્ટ રાઇડર્સ ભાગ
લેવા આવ્યા હતા

} નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપ-

2015નો ઓપનિંગ રાઉન્ડ ગણેશ હાઉસિંગ
ગ્રાઉન્ડ ખાતે રવિવારે યોજાયો હતો. ટીવીએસ
રેસિંગ રાઈડ કરનાર કે.પી અરવિંદ મોટો વન
અને મોટો ટુમાં પહેલા સ્થાને આવ્યા હતા.
અબ્દુલ વાહેદ તનવીર બીજા સ્થાને આવ્યા
હતા. ‘લોકલ્સ’ ક્લાસ કેટેગરી રાઈડર્સ
માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવી હતી જેમાં 50
જેટલી એન્ટ્રીઝ આવી હતી. આ કેટેગરીમાં
વિરેન્દ્ર વાઘેલા (અમદાવાદ) વિજેતા રહ્યા.

હવે સેપ્ટ આર્કાઇવ્ઝમાં ચાર્લ્સ
કોરિયા અને અરવિંદ તલાટીનું વર્ક
સ્ટુડન્ટ્સ આર્કિટેકટ ચાર્લ્સ કોરિયા અને અરવિંદ તલાટીનું કાર્ય નિહાળી શકશે
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િસટી િરપોર્ટર } હવેથી સેપ્ટ
યુર્નિવર્સિટી આર્કાઇવ્ઝમાં ચાર્લ્સ
કોરિયા અને અરવિંદ તલાટીનું કામ
જોવા મળશે. ભારતના જાણીતા
આર્કિટેક કે જેમનું કામ વિશ્વભરમાં
જાણીતું છે તેવા ચાર્લ્સ કોરિયા
(મુંબઈ) અને અરવિંદ તલાટી
(અમદાવાદ)નું કાર્ય હવે રેફરન્સ અને
રિસર્ચ માટે સેપ્ટના આર્કાઈવ્ઝમાં
આવનારા મહિનામાં ઉપલબ્ધ થશે.

15 હજાર ચિત્રો,
આર્ટિકલ્સ જોવા મળશે

લંડનની રોયલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
બ્રિટિશ આર્કિટેક્સ દ્વારા આર્કિટેક
ચાર્લ્સ કોરિયાની ફિઝિકલ
આર્કાઈવ્ઝમાં પ્રિઝવ્ડ રાખવામાં

આવી છે, તેમની ડિજિટલ આર્કાઈવ્ઝ
વેબ બેઝ્ડ પોર્ટલ પર અપલોડ
કરવામાં આવી છે. ચાર્લ્સ કોરિયા
ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ કલેકશન
ભારતભરની સિલેક્ટેડ ઈન્સ્ટિટ્યુટ
માટે ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યું છે.
આ બંને આર્કિટેક્ટના આશરે 15
હજાર ચિત્રો, ફોટો, આર્ટિકલ્સ
અને નિબંધો આમાં ઈન્ટરલિંક છે
આ સ્પેશિયલી ડિઝાઈન ડિજીટલ
પ્રોગ્રામમાં ઈન્ડિયન સ્કૂલ્સ ઓફ
આર્કિટેક અને ડિઝાઈનના દરેક
પ્રકારના એકેડેમિક કામમાં
વિદ્યાર્થીઓ અને રીસર્ચર તેમને
જરૂર પૂરતી માહિતી મેળવી શકે તે
હેતુથી આને તૈયાર કરવામાં આવ્યું
છે. વધુમાં સેપ્ટ આર્કાઇવ્ઝ પોતાની
રીતે ચાર્લ્સ કોરિયાના કામના

ડોક્યુમેન્ટ તેમની મેમરી અને
નેરેટીવ્સ દ્વારા તૈયાર કરવાની આશા
રાખી રહ્યા છે. અરવિંદ તલાટી
ભારતની સ્વતંત્રતા પછીના જાણીતા
આર્કિટેક છે, તેઓ અમદાવાદના છે.
તેમણે ભારતની જાણીતી ફર્મ જેવી
કે માસ્ટર અને ભૂતા (મુંબઈ) સાથે
કામ કર્યું છે. પેરિસમાં તેમણે લે
કર્બુઝિયર સાથે ત્રણ વર્ષ સુધી કામ
કર્યું છે. તેમના આર્કાઇવ્ઝમાં તેમના
સમયના આર્ટિફેક્ટ જોવા મળશે.
સેપ્ટમાં આ દરેક કલેકશન જલ્દી
જ પહોંચી જશે. કેટલોગ અને
ડીજીટલાઈઝ થઈ જશે ત્યાર બાદ
સેન્ટર દ્વારા આ જનરલ પબ્લિક
માટે ખુલ્લુ મૂકવામાં આવશે. સેપ્ટ
આર્કાઇવ્ઝ એક્ઝિબિશન ગેલરીમાં
ક્યુરેટેડ શો યોજાશે.

આજ બ્લ્યુ હૈ પાની પાની...

} સમર વેકેશેનનાં અંતે ગરમીને દૂર
કરવા કર્ણાવતી કલબ દ્વારા રવિવારે
રેઈન ડાન્સ પાર્ટીનું આયોજન કરાયું
હતું. જેમાં નાના મોટા સૌ કોઈ ડીજેના
તાલ ઝૂમી ઊઠ્યા હતાં. ‘આજ બ્લ્યુ
હૈ પાની પાની ઔર દિન ભી સની
સની’, ‘નાચો સારે...’ ગીત પર
બાળકો પણ પાણીમાં ખૂબ જ ઝૂમ્યા હતાં.

દ્વારા ચાર સપ્તાહના સેશન
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િસટી િરપોર્ટર } ઈન્ડિયન
ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી
ગાંધીનગર (આઈઆઈટીજીએન)
એન્જિનિયરિંગની ફેકલ્ટી(શિક્ષકો)
ની ટીચિંગ મેથડમાં સુધારો થાય
તે માટે એક પહેલ કરવામાં આવી
છે. આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે
ઈફેક્ટિવ ટીચિંગ મેથોડોલોજી
પર ચાર સપ્તાહના સમર સ્કૂલ
સેશનનું આયોજન કરાયું છે. 8મી
જૂનથી આ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ગયો
છે. એન્જિનિયરિંગના પહેલા બે
વર્ષની ટીંચિંગ મેથડમાં સુધારો થાય
તે માટે આનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે. આઈઆઈટીજીએનના

એકેડમિક્સના ડીન
પ્રો.
અમિત પ્રશાંતે જણાવ્યુ છે કે,
‘એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસક્રમમાં
પહેલા બે વર્ષમાં ફાઉન્ડેશન કોર્સિસ
શીખવાડવા તે એક મોટી ચેલેન્જ છે.
આના પર ભાર આપવામાં આવે
તો વિદ્યાર્થીઓને સફળ પ્રોફેશનલ
લાઈફ માટે મોટિવેશન મળે છે.
આ પ્રોગ્રામમાં દસ બેઝિક કોર્સિસ
શીખવાડવામાં આવશે.’ લોકલ
એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસમાંથી 120
જેટલી ફેકલ્ટીએ આ પ્રોગ્રામમાં
ભાગ લીધો છે. આ સિવાય
વિવિધ કોલેજીસના 150 જેટલા
વિદ્યાર્થીઓએ પણ સમર પ્રોગ્રામમાં
ભાગ લીધો છે.

