ahmedabad, tuesday, 14/07/2015

JEE કાઉન્સેલિંગમાં નવી
IIT
ને
બદલે
NIT
નો
ક્રે
ઝ
changing choice
કોમ્પ્યુટર સાયન્સ અને
એન્જિનિયરિંગની ડિમાન્ડ

ફર્સ્ટ કાઉન્સેલિંગમાં ટોપ-200
રેન્કર્સે કમ્પ્યુટર સાયન્સ
એન્ડ એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચને,
બીજા નંબરે ઈલેક્ટ્રીકલ અને
મિકેનીકલ એન્જિનિયરિંગને
પસંદ કરી છે.

િસટી િરપોર્ટર }
જેઈઈ
કાઉન્સેલિંગનો પ્રથમ રાઉન્ડ પૂરો થઈ
ગયો છે અને તેનું સીટ એલોકેશન
લિસ્ટ પણ જાહેર થઈ ગયું છે. આ
વખતે પણ મુંબઈ આઈઆઈટી
ટોપ રેન્કર્સની પ્રથમ પસંદ છે. દર
ચારમાંથી એક રેન્કર્સે તે પસંદ કરી છે.
જોકે પહેલા રાઉન્ડમાં આઈઆઈટી
ગુવાહાટી,ખડગપુર,રૂરકીનું ખાતુ
પણ ખૂલ્યું નથી. નવી આઈઆઈટી
અને ઓછી જાણીતી આઈઆઈટીમાં
પ્રવેશ લેવાને બદલે સ્ટુડન્ટ્સ
જાણીતી નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ
ઓફ ટેકનોલોજી (એનઆઈટી)ને
પ્રાયોરિટી આપે છે. તેનું કારણ પણ
એકદમ દેખીતું છે કેમ કે પહેલાથી
જાણીતી ઈન્સ્ટિટ્યુટ પાસે લોંગ

એક્સપિરિયન્સ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર,
ઈન્ડસ્ટ્રી લિંકઅપ, એક્ટિવ કેમ્પસ
લાઈફ જેવી ફેસિલિટી હોય છે.
જ્યારે નવી ઈન્સ્ટિટ્યુટને શરૂઆતમાં
વધારે સ્ટ્રગલ કરવી પડે છે. આ
કારણે જ મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ
પહેલા રાઉન્ડના કાઉન્સેલિંગમાં સીટ
ફ્રીજીંગ કરવાને બદલે ફ્લોટિંગનો
ઓપ્શન રાખે છે. એટલે કે બીજા
રાઉન્ડના કાઉન્સેલિંગમાં બેસ્ટ
ઈન્સ્ટિટ્યુટને મહત્વ આપશે ભલે
પછી બ્રાન્ચ સાથે સમાધાન કરવું પડે.
આઈઆઈટી છત્તીસગઢ, તિરૂપતિ,
ગોવા અને પાલાકડમાં પ્રવેશ
લેવાને બદલે સ્ટુડન્ટ્સ ટોપ-15
એનઆઈટીમાં પ્રવેશને પ્રાયોરિટી
આપે છે.

ચિરંજીવ પટેલની ફિક્કીના સ્ટેટ
કાઉન્સિલ ચેરમેન તરીકે નિમણૂક
િસટી િરપોર્ટર } ઈઓ(સાઉથ
એશિયા) તેમજ જીસીસીઆઈ
( યુ થ વિં ગ ) ના
ચેરમેન હાલમાં
શહેરના યંગ
આંત્ર્યોપ્રિન્યોર
ચિંરજીવ પટેલ
ચિંરજીવ પટેલ
છે જ. અને હવે
તેઓ ફિક્કી ગુજરાતની મેમ્બરશિપ
કમિટી અને ગર્વમેન્ટ લાઈઝનિંગના
સ્ટેટ કાઉન્સીલના ચેરમેન તરીકે થઈ

છે. આ પ્રસંગે ખુશી વ્યક્ત કરતાં
ચિરંજીવ પટેલે જણાવ્યું કે, ‘આ
વર્ષમાં એવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ
ફિક્કી યોજશે જેના માટે અમને વધુને
વધુ યુથ પાવરની જરૂર છે, યંગ
આંત્રપ્રિન્યોર્સ સામે આવે અને
એમ્પાવરિંગ બિઝનેસ સોલ્યુશન,
ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ પર વધુને વધુ
કામ થાય અને બિઝનેસ વધુ આગળ
આવે તે માટે અમે પ્રયત્નશીલ
રહીશું.’

‘ધ યુનાઈટેડ વર્લ્ડ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઈન’ દ્વારા
નવા એક્ઝિબિશન સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં
આવી છે. આ પ્રસંગે નવા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવા
ગ્રામશ્રીના સ્થાપક અનાર પટેલ ખાસ હાજર રહ્યા હતા
અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે ડિઝાઈન, રિસર્ચ, હસ્તકળાઓ
જેવી બાબતો વિશે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી હતી.

‘કળામાં પેટન્ટ
ના હોવી જોઈએ’

motivational lecture

િસટી િરપોર્ટર } ‘આજે આટલા બધા
વિદ્યાર્થીઓને અહીં જોઈને ઘણી ખુશ
થઈ ગઈ. આ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ
ક્રાફ્ટરુટ્સ ખાતે ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરે
છે. તેમજ વર્કશોપ્સમાં પણ ભાગ લે
છે.’ આ શબ્દો છે,ગ્રામશ્રીના સ્થાપક
અનાર પટેલના. ધ યુનાઈટેડ વર્લ્ડ
ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઈનના નવા
સત્રનો આરંભ થયો, તેપ્રસંગે
વિદ્યાર્થીઓ માટે એક કાર્યક્રમનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

નોલેજ હોવું જોઈએ

આ દરમિયાન કર્ણાવતી નોલેજ
વિલેજ સ્થિત સંસ્થાનું અત્યાધુનિક
પ્રદર્શન ક્ષેત્ર પણ ખુલ્લું મૂકાયું
હતું. આ ‘કન્વર્ટિબલ’ ઝોન બે રીતે
ઉપયોગી છે - એક વર્ગખંડ તરીકે
અને બીજો જરૂર પડે ત્યારે એકસાથે
350 લોકોને સમાવી શકે તેવા
સંમેલન માટે. નવા વિદ્યાર્થીઓને
માર્ગદર્શનને આપવા અનાર પટેલ
ખાસ હાજર રહ્યા હતા. ડિઝાઈન
વિશે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું
હતું કે, ‘વિદ્યાર્થીઓને નોલેજ હોવું
જોઈએ, એટલેકે તેઓ જે પણ કામ
કરતાં હોય તેનું તેમને પૂરતું નોલેજ
હોવું જરૂરી છે. ઉપરાંત તેઓ રીસર્ચ

ઓરીએન્ટેડડ હોવા જોઈએ, જેમકે
તેઓ જે મટિરિયલ પર કામ કરે છે,
જેમકે લેધર મટિરિયલ પર કામ કરે
છે, તે તે મટિરિયલ ક્યાંથી આવે છે,
તેના પર શું પ્રોસેસ થાય છે, તેના
સેન્સિટીવ પાસાં વિશે પણ જાણ
હોવી જરૂરી છે. તેમજ જે વિદ્યાર્થી
એજ્યુકેટ થાય તેને અન્યને એજ્યુકેટ
કરવાની ભાવના પણ હોવી જોઈએ.

સમાજને કંઈક આપો

આપણા એજ્યુકેશનના કારણે
કોઈને લાઈવલીહુડ ના મળે તે વાત
ખોટી છે, આપણા ભણતરના કારણે
સોસયટીને કંઈકને કંઈક આપવાની
ભાવના પણ હોવી જરૂરી છે.’
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ‘કામ
કરો ત્યારે હેડ, હાર્ટ અને હેન્ડને
ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. દિલ,
દિમાગથી કામ કરવું જોઈએ તેમજ
‘હેન્ડ’એટલેકે શેરિંગની ભાવના
હોવી ઘણી જરૂરી છે.’
પેટન્ટ વિશે વાત કરતાં તેમણે
જણાવ્યું હતું કે, ‘ક્રિએટીવ કામમાં
પેટન્ટની શું જરૂર છે ω, પોતાની
ક્રિએટિવિટી પર ભરોસો હોવો
જોઈએ, ક્રિએટિવિટી ફરી તૈયાર કરી
શકાય છે, કોઈ આપણું કામ વાપરે
જુએ તેમાં ખોટું શું છેω ’

યુરોપનું પ્રતિષ્ઠિત પ્રોડક્શન હાઉસ ‘ભારતી’માં શહેરનાં એક્ટર ચિંતન પંડ્યાએ અભિનય exam update
આપ્યો છે, નાટકમાં ‘ભારત’ દેશની વિવિધતા સાથે ગંગા નદીની સફાઈની વાત દર્શાવાઈ છે.

ઈિન્ડયન થીમવાળા યુરોપિયન પ્લેમાં
શહેરના ચિંતન પંડ્યાએ રોલ કર્યો

સિટી રિપોર્ટર } યુરોપનું અત્યંત જાણીતું અને પ્રતિષ્ઠિત
પ્રોડક્શન હાઉસ ‘ભારતી’માં શહેરનાં એક્ટર ચિંતન પંડ્યાએ
અભિનય આપ્યો. ‘ભારત’ દેશ અને તેની વિવિધતાને દર્શાવતા
આ મ્યુઝિકલ નાટકનાં ત્રણ અઠવાડિયામાં સ્વિર્ટ્ઝલેન્ડ, ફ્રાન્સ
અને બેલ્જીયમમાં 20 જેટલાં શોઝ થયાં. દસ વર્ષ જૂના આ
પ્રોડક્શનને 25 લાખથી વધુ લોકોએ જોયું હતું. દુનિયાનાં
સુપ્રસિદ્ધ નાટકોમાંનાં એક એવા આ નાટકમાં શહેરનાં
અભિનેતા ચિંતન પંડ્યાએ બોલિવૂડનાં એક્ટર રાહુલ વોહરાને
રિપ્લેસ કરીને આ નાટકમાં લીડ રોલમાં અભિનય આપ્યો.
નાટકમાં 35 જેટલાં કલાકારોએ અભિનય આપ્યો છે. તેમજ
તેમાં ડાન્સનાં સિક્વન્સીસને રેમો, સરોજ ખાન, જોજો અને
ગણેશ હેગડેએ કોરિયોગ્રાફી કરી છે. આ વિશે વાત કરતાં
ચિંતન પંડ્યાએ જણાવ્યું કે, ખૂબ જાણીતાં સ્ટેજ ડાયરેક્ટર
અતુલ કુમારનો મને ઇ-મેલ આવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ફ્રેન્ચ
બોલી શકે તેવાં એક્ટર્સની જરૂર છે. ત્યારપછી જાન્યુઆરીમાં
તેનાં ઓડિશન્સ થયાં અને મારી પસંદગી થઇ. મે-જૂનમાં મારે
આ નાટક માટે ફ્રાન્સ આવાનું થયું અને માત્ર ત્રણ જ દિવસમાં
મારે પર્ફોમ કરવાનું હતું. જેથી તેનાં ડાયલોગ્સને મેં સમજીને
રિહર્સલ્સની તૈયારી કરી લીધી હતી. આ નાટકમાં હું મૂળ
નાટકના સૂત્રધારની ભૂમિકામાં છું. હું કોઇ એક પાત્ર ભજવી
નથી રહ્યો, પરંતુ નાટકની આખી વાર્તા હું કહી રહ્યો છું અને
પાત્રો તેને ભજવી રહ્યાં છે તે રીતે દર્શાવાયું છે. તેમજ લાઇવ
મ્યુઝિક અને લાઇવ ડાન્સનો અનુભવ ગજબ રહ્યો.

સરસ માહિતી મળી

સીડીએસ-2:
નોટિફિકેશન
18મીએ

િસટી િરપોર્ટર } યુનિયન પબ્લિક
સર્વિસ કમિશન (યુપીએસસી)
તરફથી આયોજિત સીડીએસ-2
માટે 18 જુલાઈએ નોટિફિકેશન
જાહેર કરાશે. આર્મી, નેવી,
એર ફોર્સ સહિત એસએસસી
(મહિલા-પુરુષ) માટે આ
એક્ઝામ યોજાય છે. જેમાં તેમાં
14 ઓગસ્ટ પહેલા એપ્લાય કરવું
પડશે. એક્ઝામ 01 નવેમ્બરે
યોજાશે. તેના દ્વારા ઈન્ડિયન
આ નાટકમાં મૂળ ભારતનો વતની સિદ્ધાર્થ
મિલિટ્રી એકેડેમીમાં 200 વેકેન્સી,
અમેરિકામાં ઉછરે છે અને એન્જિનિયર બને
ઈન્ડિયન નેવલ એકેડેમીમાં 45
છે. તે ક્યારેય ભારત આવ્યો નથી. તેવામાં
અને એરફોર્સમાં32 વેકેન્સી
ગંગાની સફાઇનો પ્રોજેક્ટ શરૂ થાય છે અને
ભરાશે. તે સિવાય એસએસસી
સિદ્ધાર્થ ગંગાની સફાઇનાં પ્રોજેક્ટ માટે
(પુરુષ) માટે 175 વેકેન્સી અને
ભારતમાં આવે છે. તે દરમિયાન ગંગાનાં ઘાટ એસએસસી (મહિલા) માટે
પર ઊભેલી ‘ભારતી’ નામની યુવતીનાં પ્રેમમાં 12 વેકેન્સીની શક્યતા છે.
પડે છે અને જેમ-જેમ તે ભારતીને ઓળખે છે, એપ્લિકેશન www.upsc.
તેમ તેમ તે ભારત દેશને ઓળખતો જાય છે.
gov.in પરથી કરી શકાય છે.
આ લવસ્ટોરીમાં ભારતની વિવિધતાને સુંદર
એક્ઝામ માટે સિલેક્ટ થતાં
રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. આખું નાટક ફ્રેન્ચ જ ઈ-એડમિશન સર્ટિફિકેટ
ભાષામાં તૈયાર કરાયું છે. નાટકનાં ડાયરેક્ટર વેબસાઈટ પર અપલોડ કરાશે.
શિરિની દેશે અને પ્રોડ્યુસર દશાશ દેશે છે.
અલગથી કોઈ પ્રકારનો પત્ર
જેઓ ઇઝરાયેલનાં છે.
વ્યવહાર થશે નહીં.

‘ભારતી’નાટક વિશે

સોક્રેટિસની જીવનગાથા દર્શાવતું નાટક ભજવાયું

} વર્તમાન સમય
સાથે સુસંગત એવા
સોક્રેટીસના વિચારોની
કરૂણ ગાથાની
એચ.કે.કોલેજના
ઓડિટોરિયમમાં
રજૂઆત થઈ. એક
એવો માનવ જે
સહેજેય ચલિત થયા
વિના સત્ય અચૂક
બોલીશ તે વાતે મક્કમ
રહ્યો. આ સોક્રેટિસ
પર જુવાનીયાઓને
આરોપ મુકાયો અને
મૃત્યુદંડની માંગણી થાય
છે. મનુભાઈ પંચોળીની
ક્લાસિક નવલકથા પર
આધારિત નાટક ‘કશુંક
ભાળી ગયેલો માણસ’
(સોક્રેટિસ)નું દિગ્દર્શન
રાજુ બારોટે કર્યંુ છે.

ડિઝાઈનિંગ ક્ષેત્રે કેવી
રીતે કામ થઈ શકે,
શું નવું કરી શકાય, કેવી
રીતે આગળ વધી શકાય તે
વિશે અનાર મેડમે ખૂબ
સરસ રીતે સમજાવ્યું.
- શિવાની રીથાથા
(ફાઉન્ડેશન યર)

રિસર્ચનું મહત્ત્વ છે

આ ફિલ્ડમાં રિસર્ચનું
ઘણું જ મહત્વ છે. આ
મહત્વ શું છે તે વિશે
આ લેક્ચરમાં અમને જાણવા
મળ્યું, જે હંમેશાં અમારા માટે
મદદરૂપ રહેશે.
મહીકા શાહ, (ફાઉન્ડેશન યર).

શીખવાડવાનું રાખો

ઈનોવેટિવ આપો

યર).

યર).

આજના લેક્ચરની એક
વાત ખૂબ ગમી, જેમાં
કહેવામાં આવ્યું કે દરેક લોકોનું
સન્માન કરો અને જે શીખો
શીખવાડવાની આદત રાખો,
સમાજને આપવાની ભાવના
રાખો. શ્રેયા પટેલ (ફાઉન્ડેશન

ડિઝાઈનિંગના ફિલ્ડમાં
છીએ તો કોપી પેસ્ટથી
નહીં, પણ કંઈક ઈનોવેટિવ
આપો. આ વાત મને ઘણી
ગમી ગઈ..! હવેથી આના
પર વિચારીને અમે કામ કરીશું.
મીતિષા પલીચા, (ફાઉન્ડેશન

ક્રાફ્ટરૂટ એક્ઝિબિશન
લાઈવ વર્ક જોવાથી
હાટમાં યોજાશે
સ્ટુડન્ટને શીખવા મળે છે અમદાવાદ
ધ યુનાઈટેડ વર્લ્ડ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ખાતે સ્ટુડન્ટ્સને

ક્રાફ્ટરુટ્સ, યુઆઈડી સાથે ફેમિલીની જેમ
કામ કરે છે. અહીંના વિદ્યાર્થીઓ, આર્ટિસન
સાથે રહે છે, તેમની સાથે કામ કરે છે,
તેમની પાસે શીખે છે. તેમજ એક્ઝિબિશનમાં
વોલેન્ટિયર્સ પણ બને છે, આવી રીતે
વિદ્યાર્થીઓને લાઈવ કામ જોવા મળે છે,
અને ઘણું શીખવા મળે છે. - પંકજ પટેલ,
યુનાઈટેડ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઈનના ડીન

ડિઝાઈિનંગ વિશે લેક્ચર આપવા માટે
આવેલા અનાર પટેલે તેમના
આગામી ક્રાફ્ટરૂટ એક્ઝિબિશન
વિશે વાત કરતાં જણાવ્યું
હતું કે, ‘ક્રાફ્ટરુટ્સ
એક્ઝિબિશનની
અમદાવાદ હાટમાં યોજાતું
હતું પણ થોડા સમયથી
એસજી હાઈવે સ્થિત
અમારા શોરૂમમાં
યોજતા હતા, પણ
હવે આર્ટિસનની
ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં
રાખીને જાન્યુઆરીમાં
ક્રાફ્ટરુટ્સ
એક્ઝિબિશન
અમદાવાદ હાટમાં જ
યોજાશે’

આજે રોડ ઘણા વિકસિત થયાં છે, સાથે કારના ફીચર્સ પણ વધ્યાં છે, છતાં એક્સિડન્ટની સંખ્યા ઘટી નથી. આને
ધ્યાનમાં રાખી આઇઆઇટી-ગાંધીનગરનાં વિદ્યાર્થીઓએ એક્સિડન્ટ કંટ્રોલ માટેનું ડિવાઇસ ‘ક્રેટિફ’ તૈયાર કર્યું છે.

IIT-gnનાં સ્ટુડન્ટ્સે રોડ એક્સિડન્ટ
કંટ્રોલ માટેનું ડિવાઇસ ‘ક્રેટિફ’ તૈયાર કર્યું
Student innovation

સિટી રિપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ
ઓફ ટેકનોલોજી, ગાંધીનગરનાં
બી.ટેકનાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ રોડ
એક્સિડન્ટ્સને કંટ્રોલ કરવા માટેનું
સેફ્ટિ ડિવાઇસ ‘ક્રેટિફ’ તૈયાર કરીને
આંત્રપ્રિન્યોરશિપની શરૂઆત
કરી છે. મૂળ ગોરખપુરનાં નાના
ગામ કપ્તાનગંજમાંથી જેઇઇ પાસ
કરીને આઇઆઇટી-ગાંધીનગરમાં
એડમિશન લઇને આકાશ સિંઘે
અભ્યાસ કર્યો. તેમજ આ સેફ્ટિ
ડિવાઇસનાં વેન્ચરમાં અન્ય સદસ્યો
હર્ષ ગુપ્તા સુરતથી અને મહારાષ્ટ્રનાં
સુશીલ સીસોડેનો સમાવેશ થાય છે.
આ માટેનું હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર
આ વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કર્યું છે.
ડ્રાઇવર્સની સ્પીડને કંટ્રોલ કરતું આ
ડિવાઇસ કારમાં ઇન્સ્ટોલ કરવાનું
હોય છે, જેનાં ડેટા સર્વર પર સેવ
થાય છે અને આ ડેટાનો રેકોર્ડ કારનાં
માલિકને સાપ્તાહિક, માસિક કે

વાર્ષિક મળી રહે છે. આ ડિવાઇસથી
શહેરનાં ટ્રાફિકમાં ઘણી સરળતા
રહેશે.

આ ડિવાઈસ ડ્રાઈવિંગ
સ્ટાઈલ મોનિટર કરશે

આ વિશે વાત કરતાં સિક્યોરિટી
ડ્રાઇવિંગ ડિવાઇસ ‘ક્રેટિફ’નાં
ફાઉન્ડર અને આઇઆઇટીજીએનમાં બીટેકનો અભ્યાસ કરતા
આકાશ સિંઘે જણાવ્યું કે, હાલ
રોડ ઘણાં વિકસિત થયાં છે અને
કારની સંખ્યાઓની સાથે તેમાં
ફીચર્સ પણ ઘણાં વધ્યાં છે. છતાં
રોડ એક્સિડન્ટ્સની સંખ્યા ઘટવાને
બદલે વધી રહી છે. આ વાત
ધ્યાન પર આવતાં અમે એક એવું
ડિવાઇસ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો
કે જે ડ્રાઇવરની ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ
અને તેની સ્પીડને રેકોર્ડ કરી શકે
અને તેનો ડેટા રાખી શકે. આ માટે
‘ક્રેટિફ’ ડિવાઇસ તૈયાર કર્યું છે, જેનું

િડવાઈસ તૈયાર કરતાં 2 વર્ષ થયા

આ ડિવાઇસને તૈયાર કરતાં પહેલાં
અમે આંત્રપ્રિન્યોરશિપ માટે 5
આઇડિયાઝ વિચાર્યાં હતાં અને તેનાં
પર કામ કરવાનું વિચાર્યું હતું. ડ્રાઇવિંગ
ડિવાઇસ તૈયાર કરવાનો આઇડિયા
છેલ્લે આવ્યો હતો, તેને તૈયાર કરવામાં
2 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો. પહેલાં
અમે વિચારતાં કે એક પ્રોડક્ટ તૈયાર
કરીએ જે સમસ્યાને સોલ્વ કરી શકે,
ત્યારબાદ અમે વિચાર્યું કે પહેલાં સમસ્યા શોધીએ અને પછી તેને સોલ્વ
કરવા માટે ડિવાઇસ તૈયાર કરીએ. તો અમે આ ડિવાઇસ તૈયાર કર્યું.
આ ડિવાઇસ રૂ. 6500નાં ખર્ચે માર્કેટમાં મળી રહેશે.
હર્ષ ગુપ્તા, બીટેક સ્ટુડન્ટ અને ક્રેટિફનાં કો-ફાઉન્ડર.

હાર્ડવેર કારમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં
આવશે. આ ડિવાઇસ કારની સ્પીડ
અને ડ્રાઇવરની ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલને
મોનિટર કરશે. ત્યારબાદ આ ડેટાને
સર્વર પર સોફ્ટવેરમાં મૂકવામાં
આવશે અને તેનો રેકોર્ડ રાખવામાં

આવશે. જેથી કારનાં ડ્રાઇવરનાં
માલિકો રોજ, મહિને કે વર્ષે આ
ડેટાને જોઇને ડ્રાઇવરને યોગ્ય સૂચનો
આપી શકે. તેમજ ડ્રાઇવરને પોતાને
પણ આપોઆપ કારને કંટ્રોલથી
ચલાવવાની ફરજ પડે.

