
 

 

 

 

 

15 भाषाांतील 70 लेखक दसुऱ्या एलआयसी गेटवे ललटफेस्टन फेब्रवुारी 20-21 साठी राहणार 
उपस्स्ित  

 

मुांबई, जानेवारी 18 : उद्घाटनपर वर्ाात भरघोस यश मिळाल्यानतंर, एलआयसी गेटवे मलटफेस्ट 
या भारतीय भार्ातंील मलखाण राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याऱ्या भारतातील एकिेव व्यासपपठाच्या 
दसुऱ्या आवतृ्तीचे आयोजन िुंबईतील एनसीपीए येथे 20 आणण 21 फेब्रवुारी रोजी करण्यात आले 
असून, त्यािध्ये 15 भार्ािंधील 70 लेखक सहभागी होणार आहेत.  

या वर्ीच्या सिारंभािध्ये, भारतभरातील ज्ञानपीठ सन्िानपवजेते, साहहत्य अकादिी परुस्काराचें 
िानकरी आणण उदयोन्िुख लेखक यासहहत अनेक लेखक सिकलीन प्रादेमशक साहहत्याची स्स्थती 
यापवर्यी चचाा व वादपववाद करणार आहेत.   

िराठी लेखक भालचंद्र नेिाडे, हहदंी कवी केदारनाथ मसगं, ओडडया लेखक प्रततभा रायडं मसताकांत 
िहापात्रा असे ज्ञानपीठपवजेते सवा जण एकाच व्यासपाठीवर असणार आहेत.  

“आम्हाला या खास कायाक्रिाच्या पहहल्या आवतृ्तीला साहहत्य पवश्वातून भरघोस प्रततसाद मिळाला. 
प्रािुख्याने इंग्रजी भारे्चा प्रभाव असलेल्या वातावरणात प्रादेमशक साहहत्य आणण लेखक व वाचक 
यांना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची तनतांत गरज आहे. प्रादेमशक साहहत्यपे्रिीचंा िोठा 
सहभाग आणण नव्या स्वरूपाचे कायाक्रि याचंा सिावेश करून ही लोकाचंी चळवळ करण्याचा 
िानस आहे,” िहोत्सव सचंालक िोहन कक्कनादन यांनी सांगगतले.  

िुंबईतील िल्याळि पस्ब्लकेशन काक्का आणण कम्यतुनकेशन एजन्सी पॅशन4कम्यतुनकेशन (पी4सी) 
यांनी एकत्रत्रत आयोस्जत केलेल्या कायाक्रिात, इंग्रजीतील भारतीय मलखणासहहत प्रादेमशक 
साहहत्याला इंग्रजीइतकाच सन्िान मिळवनू देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 

“यािागील हेतू, भारतातील पवपवध भार्ांतील लेखकांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देऊन, इंग्रजी 
साहहत्य व प्रादेमशक साहहत्य याचें सह-अस्स्तत्व व सह-वाढ यासाठी प्रयत्न केला जाईल, ज्यािुळे 
आपल्या राष्ट्रीय पवपवधतेचे जतन केले जाईल,” असे िहोत्सवसंचालक एि. सबरीनाथ म्हणाले.  

दोन हदवसांच्या िहोत्सवात अनेक तज्ज्ञ व्यक्तींकडून पवपवध सत्रांिध्ये आधुतनक काळातील पवपवध 
पवर्यांवर चचाा करण्यात येईल. यािध्ये मसनेिािध्ये वास्तव जीवन कल्पनापवश्व यांचा संबधं, 
इंग्रजी भारे्ची भारतीय परुाणकथािंधील व्याप्ती, फेसबकु व व्हॉट्सअप अशा सोशल िीडडयाचा 
भारतीय कवी व काव्यावर पररणाि, प्रादेमशक िहहला लेणखका आणण िुख्य प्रवाहातील साहहत्य  



 

 

 

 

 

 

 

 

पवश्वापासून त्यांची पवलगता याची सद्यस्स्थती, िराठी साहहत्यातील साठीच्या दशकापासून 
नव्वदीच्या दशकापयतंचे बदल व रेंड, सिकालीन िल्याळी साहहत्यापढुील प्रश्न आणण भार्ांतरािुळे 
साहहत्याचे िहत्त्व किी होत असलेले िूल्य हा गचतंचेा पवर्य आहे.  

जगप्रमसद्ध गचत्रपट तनिााते अदरू गोपालकृष्ट्णन सल्लागार िंडळाचे प्रिुख होते. या िंडळािध्ये, 
िराठी लेखक लक्ष्िण गायकवाड, बँकर व लेखक रवी सुब्रिण्यन, कें द्र साहहत्य अकादिीचे िाजी 
सगचव व लेखक सस्त्चदानदंन, ऑस्करपवजेते रसुल पकु्कुट्टी, कोची-म्यणुिररस द्पववापर्ाक अध्यक्ष व 
क्यरेुटर बोस कृष्ट्णिाचारी आणण एडडटर व गचत्रपट लेखक उिा दा कुन्हा याचंा सिावेश असणार 
आहे.  

उद्घाटनपर आवतृ्तीत सात भार्ांवर भर देण्यात आला – िराठी, बगंाली, गजुराती, कन्नड, 
िल्याळि, ओररया व तामिळ. यापकैी काही भार्ांसाठी पवशेर् सत्रे आयोस्जत केली होती. 

गेल्या वर्ी िालेल्या साहहत्य सिारंभाला साहहत्य व गचत्रपट के्षत्रातील पढुील हदग्गज िंडळी 
उपस्स्थत होती – गजुराती कवी पद्मश्रीपवजेते सीताशंु यशचंद्र, सुबोध सरकार (बगंाल), लीना 
ितननाकलई  (तामिळनाडूतील गचत्रपटतनिााते व लेखक),  गोपवदं तनहलानी, बेन्यामिन (केरळ), 
हेिंत हदवात्ते, सतीर् सोलांकुरकर (िहाराष्ट्र), अमभनेत्री-हदग्दशाक नहंदत दास, सगचन केतकर 
(गजुरात), कुरीप्पिुा श्रीकुिार, कल्पेट्टा नारायण, व्ही. आर. सुधीश, िानसी (सवा केरळ),  आणण 
रािरुािनाथन. 

अधिक माहहतीसाठी : मोहन कक्कनादन, मोबइल – 9820556869, ईमेल- 
gatewaylitfest@gmail.com 

www.gatewaylitfest.com 


