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ˆ િસટ� �રપોટર�. અમદાવાદ 

આઇઆઇટ� ગાધંીનગરની બી.ટ�કની છ�ી બચે (૨૦૧૩-૧૭)નો

સોમવાર� �ારભં કરવામા ંઆ�યો હતો. આ બચે આ વખત ેખાસ
એટલા માટ� રહ� ક� બચેમા ં૯ �જુરાતીઓ સામલે થયા છ.ે આમાનંા ૬

અમદાવાદ� છ.ે આ�ું આઇઆઇટ� ગાધંીનગરના ઇિતહાસમા ંપહ�લી

વાર બની રા◌◌ુ ંછ ેક� એક સાથ ેછ અમદાવાદ�ઓન ેઆ સ�ંથામાં

એડિમશન મ��ું હોય. િસટ� ભા�કર� આઇઆઇટ�મા ંએડિમશન

િસકયોર કરનારા ચાર �જુરાતીઓ સાથ ેખાસ વાતચીત કર� અને

���ું ક� તઓે અહ� �ધુી ક�વી ર�ત ેપહ�રયા અન ેહવ ેઆગળ તમેને

�ું કર�ું છ?ે 

આઇઆઇટ�-�ની નવી બચેમા ં

ઝળકયા �જુરાતીઓ 

છોકર�ઓની સ�ંયામા ંન�વો ૩ ટકા વધારો 

ગયા વષ� �લુ ૧૨૦ િવધાથ�ઓમાથંી ૯ િવધાથ�નીઓ હતી જયાર� આ વષ� ૧૩૪માથંી ૧૪ િવધાથ�નીઓ છે

આમ ગત વષ� કરતા આ વષ� િવધાથ�નીઓની સ�ંયામા ં૩„નો વધારો ન�ધાયો છ.ે 

બોકસ 

આઇઆઇટ� �મા ંહાલ ચાર ���મમા ંબી.ટ�કની �ડ�ી મળ ેછ,ે �મા ંિમક�િનકલ, ઇલ�ેક�કલ અન ેક�િમકલ પહ�લા
વષ�થી ચાલ ેછ ેજયાર� આ જ વષ�થી િસિવલ એ��જિનય�ર�ગનો સમાવશે કરવામા ંઆ�યો છ.ે 

�ું �ું થશ ેફાઉ�ડ�શન �ો�ામમા?ં 

ફાઉ�ડ�શન �ો�ામમા ં�ફ�મ ��કિન�ગ, પોટર�, ટોય મ�ેક�ગ, �કવઝ, �ટોર� ટ��લ�ગ, રાઇ�ટ�ગ, ફોટો�ાફ�, ���ુઝક

�વી ટ�મ �બિ◌�ડગં એ�કટિવટ�સ કરાવવામા ંઆવશ.ે 

ડાબથેી દિશ�લ દોશી, િનલયિસ�હ ઠાકોર, �કશન પટ�લ અન ે�ગુલ શાહ. 

�ગુલ શાહ િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગ ગાધંી �લુ નીચથેી ��ુતકો લઇ ભ�યો મારા માતા િપતા અમદાવાદ
��િૂનિસપલ કોપ�ર�શનમા ંનોકર� કર� છ.ે અમન ેપસૈાની આમ કોઇ તકલીફ નથી પણ આઇઆઇટ�ની િ�પર�શન

કરવા માટ� � ��ુતકો જોઇએ ત ેજો નવા લવેા જઇએ તો �બૂ જ મ�ઘા પડ� તમે હતા, જયાર� આ જ ��ુતકો
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ગાધંી �લુ નીચ ેલવેા �ઓ તો સાવ સ�તામા ંમળ� �ય છ.ે માર� પહ�લા અહ� આવ�ું નહો�ું પણ મન ેમાર�

ગમતી ���મ મળતી હતી એટલ ેઅહ� એડિમશન લી�ું. અહ�ની યગં ફ��ક�ટસ અન ેડ�નના િવચારોથી �ું �બૂ જ

�ભાિવત થયો �.ં �ું અમદાવાદનો � ંપણ અહ� હો�ટ�લમા ંજ ભણીશ. માર� ભિવ�યમા ંએમઆઇટ� ક�

ક��ટ�કમાથંી પીએચડ� કર�ું છ.ે 

િનલયિસ�હ ઠાકોર િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગ તયૈાર� માટ� મ�મી ફલટે ભાડ� રાખી સાથ ેરા◌ા ગયા વષ� મ�

બારમા ધોરણની પર� ◌ા◌ા પાસ કર� હતી. વલસાડ સ�ેટરમા ં�ું �થમ આ�યો હતો. માર� આઇઆઇટ�મા ંજ

અ�યાસ કરવો હતો. આ કારણ ેમ� એક વષ� �ોપ લીધો અન ેઆ�ું વષ� આઇઆઇટ� �ઇઇઇની તયૈાર� કર�. આ

માટ� �ું અન ેમાર� મ�મી ખાસ વડોદરા ફલટે ભાડ� રાખીન ેરહ�તા હતા. ભિવ�યમા ંમાર� માર� પોતાની કપંની

�થાપીન ેમ� ઇ�વ�ેટ કર�લી �ોડક�સ વચેવી છ.ે 

દિશ�લ દોશી ઇલ�ેક�કલ એ��જિનય�ર�ગ �રસચ�ના �ફ�ડમા ંઆગળ વધ�ું છ ે�રુતમા ંઅમ ેભણતા હતા �યાર�

એકબી�ની એવી મ�ક કરતા હતા ક� ભાઇ ભણો નહ�તર આઇઆઇટ� ગાધંીનગરમા ંએડિમશન મળશ.ે પણ

આ� મન ેઅહ� એડિમશન મ��ું છ ેતનેો મન ેગવ� છ.ે મારા ફ�િમ�લમા ંબધા જ ડોકટસ� છ.ે ભિવ�યમા ંમાર�

�રસચ�ના �ફ�ડમા ંઆગળ વધ�ું છ.ે 

�કશન પટ�લ ક�િમકલ એ��જિનય�ર�ગ �દુ�-�દુ� ભાષાના લોકોન ેમળવાની મ� મ� આઇઆઇટ�મા ંઆવવા માટ�

અ�ગયારમા ધોરણથી મહ�નત ચા� ુકર� દ�ધી હતી. �ું �રુતનો �.ં અહ� આખા દ�શમાથંી િવધાથ�ઓ આવ ેછે

આનો એક ફાયદો એ છ ેક� દ�શના �ણૂ ે�ણૂ ેહવ ેએક �ય�કત તો એવી હશ ેક� � મન ેઓળખતી હશ.ે આ સાથે

�દુ� �દુ� ભાષાના લોકોન ેમળવાની પણ મ� આવશ.ે 

 


