
event update
IIT-gnમાં સ્ટોન 
બીડ્સના વર્કશટોપમાં 
રજિસટ્રેશન 31મે ્સુધી
જ્સ્ી જરપટો્્ટર }ઇન્ડિયન ઇન્્ટિટ્યુટિ ઓફ ટિેકનોલોજી, 
ગાંધીનગરનાં આરકકિયોલોજી સાય્સ સે્ટિર દ્ારા 
્ટિોન બિડસનાં અભયાસ માટિેનો શોટિ્ટ ટિમ્મ કોસ્મ કમ 
વકકિશોપનયું આયોજન 10થી 14 ઓગ્ટિ દરબમયાન 
કરવામાં આવયયું છે. અા પાંચ બદવસ દરબમયાન 
યોજવામાં આવેલાં કોસ્મમાં ્ટિોન બિડસની બિ્ટ્ી, 
સાય્સ અને ટિેકનોલોજી બવશે શીખવવામાં આવશે. 
આ માટિે દયુબનયાભરમાંથી જાણીતાં એકસપરસ્મ અને 
ખંભાતનાં ક્ાફરસમેન બવદ્ાથીથીઓને શીખવશે. આ 
માટિે આરકકિયોલોજી્ટિનાં બવદ્ાથીથીઓ, પો્ટિ ગ્ેજયયુએટિ 
્ટિટુડિ્રસ, રરસચ્મ ્કોલસ્મ, ફેકલટિી અને ્ટિાફ ભાગ લઇ 
શકશે. એન્લકેશ્સને ્ક્ીબનંગ કયા્મ પછી વધયુમાં વધયુ 
માત્ર 40 બવદ્ાથીથીઓને એડિબમશન આપવામાં આવશે. 
આ માટિે 31મી મે સયુધીમાં એન્લકેશન સાથે િાયોડિેટિા 
મોકલીને રબજ્ટ્ેશન કરાવવાનયું રિેશે.

 જટ્પલ ITMમાં 
પીએચ.ડી.ના શરૂ 
થયા એડજમશન

ઈન્સ્ટિટ્યુટિે ફુલ ટિાઈમ  પીએચ.ડી.  પ્રોગ્ામ 
માટિે નરોટટિટિકેશન  જાહેર કરાાં છે

જ્સ્ી જરપટો્્ટર }બટ્પલ આઈ-ટિીએમે (ઈબ્ડિયન 
ઈન્્ટિટ્યુટિ ઓફ ઈ્ફમમેશન ટિેકનોલોજી એ્ડિ મેનેજમે્ટિ) 
ફુલ ટિાઈમ પીએચ.ડિી. પ્ોગ્ામ માટિે નોરટિરફકેશન જાિેર 
કયા્મ છે. આ સં્થા ત્રણ ્પેબસફાઈડિ એરરયામાં પીએચ.
ડિી. કરાવશે. તેમાં એન્જબનયરરંગ એ્ડિ ટિેકનોલૉજી, 
મેનેજમે્ટિ અને અ્લાઈડિ સાય્સ સામેલ છે. આ બવષય 
પર પીએચ.ડિી. કરવા માટિે એ જ વયરકત અરજી કરી શકે 
છે જે નેટિ કવૉબલફાઈડિ િોય કે ગેટિના માધયમથી એમટિેક, 
એમએસ, એમઈમાં એડિબમશન પ્ા્ત કયયુું િોય. આ અંગે 
સં્થાની વેિસાઈટિ પર એક સકકયયુલર પણ મૂકવામાં 
આવયો છે. તેમાં ત્રણેયના રરસચ્મ એરરયા બવશે જાણકારી 
આપી છે. સાથે જ ગાઈડિલાઈન પણ આપવામાં આવી છે.

}	 www.iiitm.ac.in	ની	વેબસાઈટ	પર	કરવાની	થશે	
અરજી.

}	 જનરલ-ઓબીસી	માટે	1500રૂપપયા		અને	
એસસી-એસટી	માટે	800રૂપપયા	ફી.

}	 શૉટ્ટ	પલસટેડ	કેન્ડડેટની	રરટન	ટેસટ	લેવાશે	
અને	ઈ્ટરવયયુ	થશે.

}	 કેન્ડડેટે		નેટ	અને	ગેટ	સકકોરની		કૉપી	અપલકોડ	
કરવી	પડશે.

અરજી કરવાની ગાઈડલાઈન 

આ વિષયમા ંરિસર્ચની તક
એન્જપનયરરંગ	એ્ડ	ટેકનકોલૉજીમાં	માઈક્કો-
ઈલેકટ્કોપનકસ,	એમબેડેડ	પસસટમ,	કમ્પયયુટર	
આરકકિટેક્ચર,	રકોબકોરટકસ,	કમયયુપનકેશન,	
નેટવકકિ,	વાયરલેસ	સે્સર	વગેરે.	મેનેજમે્ટમાં	
ઑપરેશન,	માકકેરટંગ,	ફાઈના્સ,	ઈ્ફૉમમેશન	
પસસટમ	મેનેજમે્ટ,	પબઝનેસ	ઈકકોનકોપમકસ,	
ઈ-ગવનમેસ	વગેરે	અને	અ્પલાયડ	સાયન્સસમાં	
મરટરરયલ	સાય્સ,	નેનકો	ટેકનકોલૉજી,	
કમ્પયયુટેશનલ	રફપઝકસ,	ફાઈબર	ઑન્પટકસ,	
વગેરે	પવષય	પર	રરસ્ચ્ચ	કરવાની	તક	મળશે

	એકસપટ્ટસ	જણાવે	છે	કે	આજના	પવદ્ાથીથીઓ	લક્ય	
જાતે	જ	નક્ી	કરી	લે	છે.	આ	જ	કારણ	છે	કે	તે	બધી	
એનજી્ટ	એડવા્સમાં	ખ્ચ્ચ	કરવાની	જગયાએ 
એન્જ.ની	બીજી	પરીક્ાઓ	પર	ધયાન	આપે	છે.	હવે	
16	આઇઆઇટીની	સાથે	બીજી	4	નવી	આઇઆઇટી	શરૂ	
થઇ	છે	જેથી	11000	જેટલી	સીટસ	થઈ	છે,	પણ	5000	
રેંક	સયુધીમાં	જ	એડપમશન	મળી	શકે	છે.

િેઇઇ એડવાન્સમાં આ વર્ષે ઘ્શે જવદ્ાથીથી
હવે ્ટિટુડ્સ્ટ્સ એનઆઇટિી જેવી પરીક્ાઓને વધારે મહત્વ આપવા લાગરા છે
જ્સ્ી જરપટો્્ટર  }  જોઇ્ટિ એ્ટ્્સ 
એક્ામ (એડિવા્સ-2015) માટિે 
1.5 લાખ બવદ્ાથીથી રબજ્ટિડિ્ટ થાય 
છે, પણ આ વખતે 1.24 લાખ 
બવદ્ાથીથીએ જ રબજ્ટ્ેશન કરાવયયું છે. 
કવોબલફાઇડિ િોવા છતાં બવદ્ાથીથીઓ 
એડિવા્સ માટિે રબજ્ટ્ેશન કરાવતા 
નથી તેનયું જે મયુખય કારણ સામે આવયયું 
છે કે બવદ્ાથીથીઓ પોતાની તૈયારીના 
્તરને સમજીને જ આઇઆઇટિીમાં 
પ્વેશ મેળવવાની જગયાએ 
એનઆઇટિીમાં પ્વેશ મેળવવા  
ઇરછે છે.

jee update-2015

આઇઆઇટી	કકોપ્ચંગના	એકસપટ્ટ	જણાવે	છે	કે,	
પવદ્ાથીથીઓ	બે	કેટેગરીમાં	વહેં્ચાઇ	ગયા	છે.	કેટલાંક	
પવદ્ાથીથી	જેઇઇ	(મેઇન)	અને	કેટલાંક	પવદ્ાથીથીઓ	
જેઇઇ	(એડવા્સ)ને	ટાગમેટ	કરીને	્ચાલે	છે.	જેઇઇ	
(મેઇન)માં	12thનયું	રરઝલટ	આવયા	પછી	40%	વેઈટેજ	
મેઇનને	અને	60%	વેઈટેજ		12th	પરથી	રેંક	નક્ી	
થાય	છે.	પવદ્ાથીથી	તેમનયું	મૂલયાંકન	જાતે	કરી	લે	
છે	કે	તે	જેઇઇ	એડવા્સ	માટે	કવકોપલફાઇ	થશે	
કે	નહીં.	એનઆઇટીને	લઇને	ઘણાં	પવદ્ાથીથીઓ	
આશ્વસત	છે.	બીજા	પણ	કેટલાંક	પ્ાઇવેટ	કકોસીથીસ	
પણ	પવદ્ાથીથીઓના	મગજમાં	હકોય	છે,	જેના	માટે	તે	
પપ્પેરેશન	કરે	છે.	લક્ય	નક્ી	કરે	છે.

જેઇઇ	એડવા્સ	–	24મે
એડપમટ	કાડ્ટ	ડાઉનલકોડ-15મેથી	25મે	સયુધી			

4	નવી	આઇઆઇટી		સીટસ-11000
30	નવી	એનઆઇટી	સીટસ-15485

બ ે કટેેિગરીમા ંવહેંચારા 5 હજાર ર્ેસક ્સયુધી એડમમશન

એક નજરમાં

 મવદ્ારીથીઓએ બનાવરા િે્સ્સી મરોર અન ેપરોપટિના ઇલ્ટ્શેનજ્સ્ી જરપટો્્ટર } નેશનલ 
ઇન્્ટિટ્યુટિ ઓફ રડિ્ાઇન, 
અમદાવાદ દ્ારા સમર વકકિશોપ 
2015નયું આયોજન કરવામાં આવયયું 
છે. આ વકકિશોપમાં ફોટિોગ્ાફી, 
ગામમે્રસ રડિ્ાઇન, ફેશન ડ્ેબપંગ, 
ઇલે્ટ્ેશન, બસલક ્ક્ીન પેઇન્ટિિંગ 
અને બક્એરટિવ િૂક િાઇન્ડિગનો 
સમાવેશ કરવામાં આવયો િતો. 
આ વકકિશોપમાં એનઆઇડિીની 
િિારનાં બવદ્ાથીથીઓ પણ ભાગ 
લઈ રહ્ા છે. આ વકકિશો્સમાં 
શીખીને િનાવેલી પ્ોડિકરસને 
બવદ્ાથીથીઓ દ્ારા શયુક્વારે 
એનક્બિશનમાં મૂકવામાં 
આવશે.

 આ બવશે વાત કરતાં પ્ો. 
તરયુણદીપ બગરધરે જણાવયયું 
કે, ‘અમે દર વષમે જયુદા-જયુદા 
વકકિશો્સનયું આયોજન કરીએ 
છીએ. બક્એરટિવ િૂક િાઇન્ડિગમાં 
આ વષમે 20 જેટિલાં બવદ્ાથીથીઓએ 
ભાગ લીધો છે. િવેનાં યંગ 
બવદ્ાથીથીઓ ટિેિલેટિ, કોમ્યયુટિરમાં 
જ વય્ત િોય છે, તયારે તેમને 
િાથથી િનાવવામાં આવતી 
વ્તયુઓ બવશેનયું નોલેજ આપવયું 
જરૂરી છે. આ વકકિશોપ દ્ારા તેઓ 
િાથથી બક્એરટિવ િૂક િાઇન્ડિગ 
કરી શકે છે અને કોઇને પણ બગફટિ 
આપી શકે છે. આ ઉપરાંત બસલક 
બપ્ન્ટિિંગનો વકકિશોપ પણ એવો 
જ છે કે જેમાં એકદમ બસમપલ 
ટિેનકનકથી તેઓ પેપર પર બપ્ન્ટિગ 
કરીને બગ્રટિિંગ કાડસ્મ િનાવતાં 
શીખયાં છે.’

એનઆઈડી-અમદાવાદ	ખાતે	હાલ	ઈલસટ્ેશન,	ગામમે્ટ	રડઝાઈન,	પસલક	સક્ીન	પેઈપ્ટંગ,	બૂક	બાઈપ્ડંગ	જેવા	સમર	વકકિશકો્પસનયું	
આયકોજન	કરવામાં	આવયયું	છે,	જેમાં	સટટુડ્ટસ	દ્ારા	તૈયાર	થયેલી	પ્કોડકટસનયું	એનઆઈડી	ખાતે	આજથી	એનકઝપબશન	યકોજાશે.

NIDમાં શીખયા બૂર બાઈજનડડંગ
summer workshop

}	પ્કો.	તરયુનદીપ	પગરધર	પવદ્ાથીથીઓને	હે્ડ	મેડ	પક્એરટવ	
બૂક	બાઇન્ડંગ	શીખવી	રહાં	છે.

ઇલસટ્ેશનનાં	
વકકિશકોપમાં	

પવદ્ાથીથીઓએ	વકોટર	
કલસ્ચથી	પક્એરટવ	ઇલટ્ેશનને	
તૈયાર	કયયુું	છે,	જેમાં	ગ્ીન	મકોર 

અને	ઓરે્જ	પકોપટ	
દશા્ચવાયકો	છે.

}	હે્ડમેડ	પક્એરટવ	બૂકમાં	પગફટ	પેપરથી	કરટંગ	કરીને	
તેનયું	ડેકકોરેશન	કયયુું	છે.	

} પસલક	પપ્ન્ટંગથી	
તૈયાર	કરાયેલયું	
પગ્રટંગ	કાડ્ટ.

ગયુજરાતી	સયુગમ	સંગીતની	સયુપ્પસદ્ધ	બેલડી	શયામલ-સૌપમલના	કાય્ચક્મનયું	આયકોજન	એક	મકોબાઈલ	એપની	કંપની	દ્ારા	
આંગન	બે્કવેટ	ખાતે	કરાયયું	હતયું,	જેમાં	તેમણે	સયુમધયુર	ગયુજરાતી	ગીતકો	રજૂ	કરીને	શ્કોતાઓને	રસતરબકોળ	કયાું	હતાં.

દરરયાનાં મટોજં રેતીને પૂછરે, રે 
તને ભીંજવું ગમશે રે રેમ?
જ્સ્ી જરપટો્્ટર } ગયુજરાતી 
સં્કકૃબતની એક ઓરડિયો મોિાઇલ 
એપ દ્ારા શયામલ- સૌબમલનાં 
સંગીતોતસવનયું ગયુરયુવારે સાંજે 
આયોજન આંગન િે્કવેટિ ખાતે 
કરાયયું િતયું. જે પ્સંગે ગાયક-
સંગીતકાર િેલડિી શયામલ-
સૌબમલ મયુનશીએ ગયુજરાતી 
સયુગમ સંગીતનાં ‘અબખલ 
બ્રહાંડિમાં એક તયું શ્ી િરર, જજૂવે 
રૂપે અનંતવાસે’‘તને જાતા જોઇ 
પનઘટિની વાટિે મારયું મન મોિી 
ગયયું’, ‘ન પે્સી, ન થમસ અપ, 
ન તો કોક ભાવે’ જેવા ગીતોની 
સૂરીલી રજૂઆત કલારબસકો 
સમક્ષ કરી િતી. તેમાં પણ જયારે 
‘દરરયાનાં મોજાં કંઇ રેતીને પૂછે કે 
તને ભીંજાવયું ગમશે કે કેમω, એમ 
પૂછીને થાય નિીં પ્ેમ!’ ગીતની 
રજૂઆત થઈ તયારે શ્ોતાઓએ 
ખૂિ દાદ આપીને કલાકારોમાં 
ઉતસાિ સીંચયો િતો.

sugam sangget

જ્સ્ી જરપટો્્ટર } આજે શિેરની રાજપથ કલિ 
ખાતે મા્ટિર શેફ-4 ફેમ અજનીય પરીખ દ્ારા કૂરકંગ 
વકકિશોપનયું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 
તેઓ ્વીટિ ફૂડિ રેબસપી િનાવતા શીખવાડિશે.

અિનીય શીખવશે  
સવી્ ફૂડ રેજ્સપી

ahmedabad, friday, 15/05/2015
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કરીના કપૂરના ્સૌરી 
વધારે િરોલરોઅ્સ્સ!


