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આઇઆઇટી-ગાંધીનગરનાં બી.ટેકના વિદ્યાર્થીઓએ કેમ્પસમાં કોમ્યુનિટી કોમ્યુનિકેશન પ્લેટર્ફોમ ‘ફ્લટર’ મોબાઇલ એપ
બનાવી છે, જેનો ઉપયોગ નિરમા, આઇઆઇટી, પીડીપીયુ ,વિશ્વકર્મા એન્જિ.નાં વિદ્યાર્થીઓ પણ કરી રહ્યાં છે.

સ્ટુડન્ટ્સ ‘ફ્લટર’થી રહે છે કનેક્ટ
student innovation

િસટી િરપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ
ઓફ ટેકનોલોજી, ગાંધીનગરનાં
બી.ટેક સ્ટુડન્ટ્સે કોમ્યુનિટી
કોમ્યુનિકેશન પ્લેટર્ફોમ ‘ફ્લટર’
મોબાઇલ એપ તૈયાર કરી છે.
કેમ્પસમાં 500 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ,
ફેકલ્ટી, સ્ટાફ વગેરે હોવા છતાંય
દરેકની એકબીજા સાથે વાતચીતની
શક્યતા થતી નથી, ત્યારે આ
મોબાઇલ એપ્લિકેશનનાં પ્લેટફોર્મ
પર પોતાની ઓળખ છતી થયાં
વગર લોકો પોતાનાં મંતવ્યો, સૂચનો
વ્યક્ત કરી શકે છે તેમજ વાતચીત
કરી શકે છે. આ એપને ખોલતાં તેમાં
ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સનું લિસ્ટ બહાર આવે,
ત્યારબાદ પોતાની ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં

} ફ્લટર એપ ડિઝાઈન કરનાર આઈઆઈટી-જીએનના સ્ટુડન્ટ્સ

જતાં તેમાં એક અલગ જ નામ સાથે
‘ફ્લેપ’ એટલે કે કમેન્ટ્સ કરી શકાય
છે. ત્યારબાદ તેમાં કોઇ ‘ફ્લેપબેક’
કરીને કોમેન્ટનો રિપ્લાય આપી શકે
છે. આ મોબાઇલ એપ હાલ એન્ડ્રોઇડ
ફોનમા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

કોઈ ખરાબ કોમેન્ટ આપે તો તે ડિલિટ થઈ જાય

હો બેબી ડોલમ ડોલે જી...યે દુનિયા...
શહેરમાં આજકાલ કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સમાં ફ્રેશર્સ પાર્ટીનો દોર ખૂબ જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે.
શહેરની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સની પાર્ટી શહેરના આર-3મોલના ડાન્સફ્લોર
પર યોજાઇ હતી, જેમાં બોલિવૂડ સોંગ પર સ્ટુડન્ટ્સ મસ્તીથી ઝૂમી ઊઠ્યા હતાં.

અમે આ ફ્લટર એપને 12મી જૂને
લોન્ચ કરી અને અત્યાર સુધી
530 ડાઉનલોડ્સ થઇ ચૂક્યાં છે.
તેમજ 250 જેટલાં એક્ટિવ યુઝર્સ
છે. તેમજ આઇઆઇટી-જીએનનાં
190થી 200 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ આ
એપનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. આ
એપ દ્વારા પોતાની ઓળખ છતી
કર્યા વગર વિદ્યાર્થીઓ પોતાની
સમસ્યાઓ કહે છે અને સિનિયર્સ
આ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે
છે. ઘણી વખત ઈન્ટર્નશિપ ક્યાં
કરવીω, એડમિશન્સ ક્યાં લેવાંω,
સ્કોલરશિપ ક્યાંથી મેળવવીω વગેરે
માટેનાં સલાહ-સૂચનોની વાતચીત
થાય છે. તેમજ ઓળખ છતી થયાં વગર વાતચીત થતી હોઇ, કોઇપણ
ગંદો કે ખરાબ ફ્લેપ મૂકે તો તેમાં ‘અપવોટ’ અને ‘ડાઉનવોટ’નું ફીચર
આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં કોઇ વિદ્યાર્થીએ ખરાબ કોમેન્ટ કરી હોય તો
ત્રણ વ્યક્તિ તેને ડાઉન વોટ આપે તો તે થોડી વારમાં આપોઆપ ડિલિટ
થઇ જાય છે. જેથી આ એપથી કોઇ તેનો દૂરઉપયોગ ન કરી શકે.
શિવમ મણી ત્રિપાઠી, આઇઆઇટી સ્ટુડન્ટ, ફ્લટર એપ ફાઉન્ડર.

આ એપને ડિઝાઇન કરવામાં અને
ચલાવવામાં પંકજ ગૌતમ, રાજેશ
પાટિદાર, શિવમમણી ત્રિપાઠી અને
ઉજશ દવેએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો
છે. આ વિશે માહિતી આપતાં
ઇલે.એન્જિનિયરિંગનાં વિદ્યાર્થી

અને ફ્લટરએપનાં ફાઉન્ડર પંકજ
ગૌતમે જણાવ્યું કે, ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સમાં
વિદ્યાર્થીઓ પોતાનાં સિલેક્ટેડ ગ્રુપમાં
જ રહેતાં હોય છે, જ્યારે 300-400
વિદ્યાર્થીઓ કે સ્ટાફની સાથે ક્યારેય
અંગત વાતચીત થતી નથી. એટલે
અભ્યાસ, ભવિષ્યની તકો, કેમ્પસનાં
સૂચનો વગેરે વિશેની વાતચીત કરવા
માટે એક પ્લેટર્ફોમની જરૂર હતી.
વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓ ફેસબૂક
કે ટ્વિટરથી સોલ્વ થઇ શકતી નથી
એટલે ‘ફ્લટર’ ડિઝાઇન કરવાનો
અમે નિર્ણય લીધો. હવે આ એપને
અમે ચાર યુનિવર્સિટીઝમાં એપ્લાય
કરી ચૂક્યાં છે અને આ પ્લેટર્ફોમ પર
આઇઆઇએમ અને એનઆઇડીને
પણ લાવવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે.

