22-24 ફેબ્રઆ
ુ રી, 2018ના ગેટવે લિટફેસ્ટની ચોથી આવૃલિ
 ભારતીય સાલિત્યની સ્રીશલતત મુખ્ય લવષય રિેશ.ે
 20 ભાષાની 50 િેલિકા સાથે િેલિકાઓનો લવશાળ મેળાવડો.
મુુંબઈઃ ભારતીય ભાષાઓમાું અવ્વિ િેિકો માટેનુું સૌથી લવશાળ મુંચ ગેટવે લિટફેસ્ટની ચોથી વૃલિ 2224 ફેબ્રુઆરી, 2018ના એનસીપીએ િાતે યોજાશે, જે ની મુખ્ય થીમ ભારતીય સાલિત્યમાું સ્રી શલતત
રિેશ.ે
ભાષા િેિન માટે અવ્વિ અને સૌથી પ્રલતલિત ઉપક્રમ તરીકે ખ્યાલતપ્રાપ્ત ગેટવે લિટફેસ્ટ સ્રી િેલિકાઓનો
સૌથી મોટો મેળાવડો બની રિેશે, જે માું 20 ભાષાની 50થી વધુ નામાુંકકત અને ભાલવ િેલિકાઓ ઉપરાુંત
સાલિત્ય તથા કફલ્મ ક્ષેરનાું અન્ય 20 ટોચનાું નામો એક છત િેઠળ આવશે.
આ કાયયક્રમ પ્રાદેલશક ભાષા િેિનની ઉજવણી કરવા માટે અનોિુું રાષ્ટ્રીય મુંચ બની રિેશે, જે નુું આયોજન
સુંયુતત રીતે મુુંબઈ લસ્થત મિયાિમ પ્રકાશન કાતકા અને કોમ્યુલનકેશન કન્સલ્ટન્સી પેશન4કોમ્યુલનકેશન
(પી4સી) દ્વારા કરવામાું આવી રહ્ુું છે .
આસામી, અલિરાની, બુંગાળી, ભોજપુરી, અુંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિદી, િાસી, કાશ્મીરી, કોંકણી, કોસાિી,
મિયાિમ, મરાઠી, મલણપુરી, મૈલથિી, ઓકડયા, પુંજાબી, હસધુ, તેિુગુ, કન્નડ અને તલમળની નામાુંકકત
િેલિકાઓ આ રણ કદવસની સાલિત્ય જું બુરીમાું િાજરી આપશે.
છે લ્િી રણ આવૃલિમાું િગભગ બધી ભાષાના 200થી વધુ નામાુંકકત િેિકોએ ભાગ િીધો િતો, જે માું
ભાષાઓની સીમા નિીં રાિતાું સૌએ ભારતીય સાલિત્યમાું નવા પ્રવાિો પર ચચાયલવચારણા અને લવચારોનુું
આદાનપ્રદાન કયુું િતુું. દરેક આવૃલિ સાથે આકાર અને દરજ્જજામાું તેની વૃલદ્ધ થઈ રિી છે , એમ ફેલસ્ટવિના
ડાયરેતટર મોિન કતકાનાડને જણાવ્યુું િતુું.
મુુ્ખ્ય લવષયના ભાગરૂપ િાસ સરો 2017માું સાલિત્ય અકાદમી દ્વારા યુવા પુરસ્કાર લવજે તાઓ યુવા
િેલિકાઓ માટે યોજાશે. આ સરમાું અુંગ્રેજીમાું િેલિકાઓનો નવો ફાિ, સ્રીઓ દ્વારા આત્મચકરર અને
બોલ્ડ િેિન, આુંલશકીય પ્રવાિો અને ભાષાુંતર જે વા લવષયો આવરી િેવાશે.

દરેક ભારતીય ભાષાનો પ્રવાિ પોતાની ક્ષમતાઓ દ્વારા પોતાના કાયયક્ષેરમાુ્ું િોકલપ્રય સ્થાલપત અને ઊભરતી
િેલિકાઓની સ્વર્ણણમ યાદી ધરાવે છે . જોકે અુંગ્રેજી િેિકોની જે મ રાષ્ટ્રીય સ્તરે અમે તેમનાું કાયો અને
બુલદ્ધને સન્માલનત કરાતાું નથી.
આથી અમે આ ઉપક્રમમાું આ મુદ્દા પ્રત્યે રાષ્ટ્રીય ધ્યાન દોરવા માગીએ છીએ, એમ એલતિતયુકટવ ડાયરેતટર
જોસેફ એિેતિેન્ડરે જણાવ્યુું િતુું.
આ કાયયક્રમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે આપણી ભાષાના િેિક- િેલિકાઓને એકસમાન તક મળે ને આુંતરભાષા ચચાયને
પ્રોત્સાિન મળે તે રીતે તૈયાર કરવામાું આવ્યા છે . ભારત ભાષાની દલિથી વૈલવધ્યપૂણય છે , પરુંતુ બધા
સાલિત્યના પ્રવાિો એકસમાન તાુંતણું ધરાવે છે . રાષ્ટ્રીય અિુંડતા અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની ભાષાની ઉજવણી
અિીં થાય છે , એમ એલતિતયુકટવ ડાયરેતટર એમ સબરીનાથે જણાવ્યુું િતુું.
જ્ઞાનપીઠ લવજે તાઓ પ્રલતભા રે (ઓકડયા, કફલ્મકાર અપણાય સેન (બુંગાળી), અુંજુ માિીજા (અુંગ્રેજી),
દેલવકા જે (મિયાિમ), ઈન્દુ મેનન (મિયાિમ), કનકા િા (કન્નડ), કાર્ણતકા વી કે (તલમળ), મલિકા અમર
શેિ (મરાઠી), નુંકદની સુુંદર (અુંગ્રેજી), લનરૂપમા દિ (પુંજાબી), પેકિલશયા મુિીમ (મેઘાિય), પ્રજ્ઞા પવાર
(મરાઠી), પ્રો. ચલ્િાપલ્િી સ્વરૂપ રાની (તેિુગુ), તરન્નુમ કરયાિ (ઉદૂય), સુજા સેિેન (મિયાિમ), તેમસુિા
આઓ (ઈશાન), પદ્મશ્રી (આસાની) જે વાું િેલિકાઓ ભેગાું થશે.
નામાુંકકત કફલ્મકાર અદુર ગોપાિકૃષ્ણન, બુંગાળી િેિક સુબોધ સરકાર, પીઢ ગુજરાતી કલવ લસતાુંશુ
યશશ્ચુંદ્ર, મરાઠી િેિક િક્ષ્મણ ગાયકવાડ, મિયાિમ કલવ કે કલચચદાનુંદન, ગુજરાતી િેિક સલચન કેતકર,
આટય તયુરેટર બોસ કૃષ્ણામાચારી, ઉમા દા કુન્િા, પીઢ પરકાર સી ગૌરીદાસન નાયર અને ઓપન મેગેિીન
સુંપાદક એસ પ્રસન્નારાજન ફેસ્ટના સિાિકારો છે .
પુુ્સ્તક પ્રદશયન, કલવતા પઠન, નેટવર્કકગ કાયયક્રમોઆ ઈવેન્ટની શાન વધારશે, જે ભાષાુંતર, વાુંચવાની આદતો,
ભાષાની ઉત્ક્રાુંલત અને રુંગમુંચમાું સ્રીઓનો સિભાગ જે વા અિગ અિગ પ્રવાિો પર ચચાય પણ કરશે.
છે લ્િી આવૃલિ 25 અને 26 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ યોજાઈ િતી, જે માું ભારતીય સાલિત્યનો સમકાિીન
ચિેરો મુખ્ય થીમ િતી અને તેમાું પાુંચ ચુનુંદી ભારતીય ભાષા બુંગાળી, મરાઠી, તલમળ, પુંજાબી અને
મિયાિમ પર ધ્યાન કેલન્દ્રત કરાયુું િતુું.
For Further Details: Mohan Kakanadan
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