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કરીના કપૂરના સૌથી
વધારે ફોલોઅર્સ!
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event update

IIT-gnમાં સ્ટોન
બીડ્સના વર્કશોપમાં
રજિસ્ટ્રેશન 31મે સુધી

િસટી િરપોર્ટર }ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગરનાં આર્કિયોલોજી સાયન્સ સેન્ટર દ્વારા
સ્ટોન બિડ્સનાં અભ્યાસ માટેનો શોર્ટ ટર્મ કોર્સ કમ
વર્કશોપનું આયોજન 10થી 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન
કરવામાં આવ્યું છે. અા પાંચ દિવસ દરમિયાન
યોજવામાં આવેલાં કોર્સમાં સ્ટોન બિડ્સની હિસ્ટ્રી,
સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિશે શીખવવામાં આવશે.
આ માટે દુનિયાભરમાંથી જાણીતાં એક્સપર્ટ્સ અને
ખંભાતનાં ક્રાફ્ટ્સમેન વિદ્યાર્થીઓને શીખવશે. આ
માટે આર્કિયોલોજીસ્ટનાં વિદ્યાર્થીઓ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ
સ્ટુડન્ટ્સ, રિસર્ચ સ્કોલર્સ, ફેકલ્ટી અને સ્ટાફ ભાગ લઇ
શકશે. એપ્લિકેશન્સને સ્ક્રીનિંગ કર્યા પછી વધુમાં વધુ
માત્ર 40 વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપવામાં આવશે.
આ માટે 31મી મે સુધીમાં એપ્લિકેશન સાથે બાયોડેટા
મોકલીને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.

અજનીય શીખવશે
સ્વીટ ફૂડ રેસિપી

િસટી િરપોર્ટર } આજે શહેરની રાજપથ ક્લબ
ખાતે માસ્ટર શેફ-4 ફેમ અજનીય પરીખ દ્વારા કૂકિંગ
વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં
તેઓ સ્વીટ ફૂડ રેસિપી બનાવતા શીખવાડશે.

એનઆઈડી-અમદાવાદ ખાતે હાલ ઈલસ્ટ્રેશન, ગાર્મેન્ટ ડિઝાઈન, સિલ્ક સ્ક્રીન પેઈિન્ટંગ, બૂક બાઈિન્ડંગ જેવા સમર વર્કશોપ્સનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા તૈયાર થયેલી પ્રોડક્ટ્સનું એનઆઈડી ખાતે આજથી એક્ઝિબિશન યોજાશે.

NIDમાં શીખ્યા બૂક બાઈિન્ડંગ
summer workshop

િસટી િરપોર્ટર } નેશનલ
ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાઇન,
અમદાવાદ દ્વારા સમર વર્કશોપ
2015નું આયોજન કરવામાં આવ્યું
છે. આ વર્કશોપમાં ફોટોગ્રાફી,
ગાર્મેન્ટ્સ ડિઝાઇન, ફેશન ડ્રેપિંગ,
ઇલેસ્ટ્રેશન, સિલ્ક સ્ક્રીન પેઇન્ટિંગ
અને ક્રિએટિવ બૂક બાઇન્ડિગનો
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ વર્કશોપમાં એનઆઇડીની
બહારનાં વિદ્યાર્થીઓ પણ ભાગ
લઈ રહ્યા છે. આ વર્કશોપ્સમાં
શીખીને બનાવેલી પ્રોડક્ટ્સને
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શુક્રવારે
એક્ઝિબિશનમાં
મૂકવામાં
આવશે.
આ વિશે વાત કરતાં પ્રો.
તરુણદીપ ગિરધરે જણાવ્યું
કે, ‘અમે દર વર્ષે જુદા-જુદા
વર્કશોપ્સનું આયોજન કરીએ
છીએ. ક્રિએટિવ બૂક બાઇન્ડિગમાં
આ વર્ષે 20 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓએ
ભાગ લીધો છે. હવેનાં યંગ
વિદ્યાર્થીઓ ટેબલેટ, કોમ્પ્યુટરમાં
જ વ્યસ્ત હોય છે, ત્યારે તેમને
હાથથી બનાવવામાં આવતી
વસ્તુઓ વિશેનું નોલેજ આપવું
જરૂરી છે. આ વર્કશોપ દ્વારા તેઓ
હાથથી ક્રિએટિવ બૂક બાઇન્ડિગ
કરી શકે છે અને કોઇને પણ ગિફ્ટ
આપી શકે છે. આ ઉપરાંત સિલ્ક
પ્રિન્ટિંગનો વર્કશોપ પણ એવો
જ છે કે જેમાં એકદમ સિમ્પલ
ટેક્નિકથી તેઓ પેપર પર પ્રિન્ટિગ
કરીને ગ્રિટિંગ કાર્ડ્સ બનાવતાં
શીખ્યાં છે.’

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યા ફેન્સી મોર અને પોપટના ઇલસ્ટ્શરે ન
ઇલસ્ટ્રેશનનાં
વર્કશોપમાં
વિદ્યાર્થીઓએ વોટર
કલર્સથી ક્રિએટિવ ઇલટ્રેશનને
તૈયાર કર્યું છે, જેમાં ગ્રીન મોર
અને ઓરેન્જ પોપટ
દર્શાવાયો છે.

બે કેટગે રીમાં વહેંચાયા
આઇઆઇટી કોચિંગના એક્સપર્ટ જણાવે છે કે,
વિદ્યાર્થીઓ બે કેટેગરીમાં વહેંચાઇ ગયા છે. કેટલાંક
વિદ્યાર્થી જેઇઇ (મેઇન) અને કેટલાંક વિદ્યાર્થીઓ
જેઇઇ (એડવાન્સ)ને ટાર્ગેટ કરીને ચાલે છે. જેઇઇ
(મેઇન)માં 12thનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી 40% વેઈટેજ
મેઇનને અને 60% વેઈટેજ  12th પરથી રેંક નક્કી 
થાય છે. વિદ્યાર્થી તેમનું મૂલ્યાંકન જાતે કરી લે
છે કે તે જેઇઇ એડવાન્સ માટે ક્વોલિફાઇ થશે
કે નહીં. એનઆઇટીને લઇને ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ
આશ્વસ્ત છે. બીજા પણ કેટલાંક પ્રાઇવેટ કોર્સીસ
પણ વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં હોય છે, જેના માટે તે
પ્રિપેરેશન કરે છે. લક્ષ્ય નક્કી કરે છે.

www.iiitm.ac.in ની વેબસાઈટ પર કરવાની થશે
અરજી.
} જનરલ-ઓબીસી માટે 1500રૂપિયા  અને
એસસી-એસટી માટે 800રૂપિયા ફી.
} શૉર્ટ લિસ્ટેડ કેન્ડિડેટની રિટન ટેસ્ટ લેવાશે
અને ઈન્ટરવ્યુ થશે.
} કેન્ડિડેટે  નેટ અને ગેટ સ્કોરની  કૉપી અપલોડ
કરવી પડશે.

આ વિષયમાં રિસર્ચની તક

} પ્રો. તરુનદીપ ગિરધર વિદ્યાર્થીઓને હેન્ડ મેડ ક્રિએટિવ

બૂક બાઇન્ડિંગ શીખવી રહ્યાં છે.

5 હજાર રેન્ક સુધી એડમિશન
એક્સપર્ટસ જણાવે છે કે આજના વિદ્યાર્થીઓ લક્ષ્ય 
જાતે જ નક્કી કરી લે છે. આ જ કારણ છે કે તે બધી
એનર્જી એડવાન્સમાં ખર્ચ કરવાની જગ્યાએ
એન્જિ.ની બીજી પરીક્ષાઓ પર ધ્યાન આપે છે. હવે
16 આઇઆઇટીની સાથે બીજી 4 નવી આઇઆઇટી શરૂ
થઇ છે જેથી 11000 જેટલી સીટ્સ થઈ છે, પણ 5000
રેંક સુધીમાં જ એડમિશન મળી શકે છે.
એક નજરમાં
જેઇઇ એડવાન્સ – 24મે
એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ-15મેથી 25મે સુધી   
4 નવી આઇઆઇટી  સીટ્સ-11000
30 નવી એનઆઇટી સીટ્સ-15485

ગુજરાતી સુગમ સંગીતની સુપ્રસિદ્ધ બેલડી શ્યામલ-સૌમિલના કાર્યક્રમનું આયોજન એક મોબાઈલ એપની કંપની દ્વારા
આંગન બેન્ક્વેટ ખાતે કરાયું હતું, જેમાં તેમણે સુમધુર ગુજરાતી ગીતો રજૂ કરીને શ્રોતાઓને રસતરબોળ કર્યાં હતાં.

દરિયાનાં મોજાં રેતીને પૂછે, કે
તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ?
Sugam sangget

િસટી િરપોર્ટર } ગુજરાતી
સંસ્કૃતિની એક ઓડિયો મોબાઇલ
એપ દ્વારા શ્યામલ- સૌમિલનાં
સંગીતોત્સવનું ગુરુવારે સાંજે
આયોજન આંગન બેન્ક્વેટ ખાતે
કરાયું હતું. જે પ્રસંગે ગાયકસંગીતકાર બેલડી શ્યામલસૌમિલ મુનશીએ ગુજરાતી
સુગમ સંગીતનાં ‘અખિલ
બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જજૂવે
રૂપે અનંતવાસે’‘તને જાતા જોઇ
પનઘટની વાટે મારું મન મોહી
ગયું’, ‘ન પેપ્સી, ન થમ્સ અપ,
ન તો કોક ભાવે’ જેવા ગીતોની
સૂરીલી રજૂઆત કલારસિકો
સમક્ષ કરી હતી. તેમાં પણ જ્યારે
‘દરિયાનાં મોજાં કંઇ રેતીને પૂછે કે
તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમω, એમ
પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ!’ ગીતની
રજૂઆત થઈ ત્યારે શ્રોતાઓએ
ખૂબ દાદ આપીને કલાકારોમાં
ઉત્સાહ સીંચ્યો હતો.

િસટી િરપોર્ટર }ટ્રિપલ આઈ-ટીએમે (ઈિન્ડયન
ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઈન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્ડ મેનેજમેન્ટ)
ફુલ ટાઈમ પીએચ.ડી. પ્રોગ્રામ માટે નોટિફિકેશન જાહેર
કર્યા છે. આ સંસ્થા ત્રણ સ્પેસિફાઈડ એરિયામાં પીએચ.
ડી. કરાવશે. તેમાં એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલૉજી,
મેનેજમેન્ટ અને અપ્લાઈડ સાયન્સ સામેલ છે. આ વિષય
પર પીએચ.ડી. કરવા માટે એ જ વ્યકિત અરજી કરી શકે
છે જે નેટ કવૉલિફાઈડ હોય કે ગેટના માધ્યમથી એમટેક,
એમએસ, એમઈમાં એડમિશન પ્રાપ્ત કર્યું હોય. આ અંગે
સંસ્થાની વેબસાઈટ પર એક સકક્યુલર પણ મૂકવામાં
આવ્યો છે. તેમાં ત્રણેયના રિસર્ચ એરિયા વિશે જાણકારી
આપી છે. સાથે જ ગાઈડલાઈન પણ આપવામાં આવી છે.

}

હવે સ્ટુડન્ટ્સ એનઆઇટી જેવી પરીક્ષાઓને વધારે મહત્ત્વ આપવા લાગ્યા છે
િસટી િરપોર્ટર } જોઇન્ટ એન્ટ્રન્સ
એક્ઝામ (એડવાન્સ-2015) માટે
1.5 લાખ વિદ્યાર્થી રજિસ્ટર્ડ થાય
છે, પણ આ વખતે 1.24 લાખ
વિદ્યાર્થીએ જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.
ક્વોલિફાઇડ હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ
એડવાન્સ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવતા
નથી તેનું જે મુખ્ય કારણ સામે આવ્યું
છે કે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની તૈયારીના
સ્તરને સમજીને જ આઇઆઇટીમાં
પ્રવેશ મેળવવાની જગ્યાએ
એનઆઇટીમાં પ્રવેશ મેળવવા
ઇરછે છે.

માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યાં છે

અરજી કરવાની ગાઈડલાઈન

જેઇઇ એડવાન્સમાં આ વર્ષે ઘટશે વિદ્યાર્થી
jee update-2015

ટ્રિપલ ITMમાં
પીએચ.ડી.ના શરૂ
થયા
એડમિશન
ઈન્સ્ટિટ્યુટે ફુલ ટાઈમ પીએચ.ડી. પ્રોગ્રામ

} હેન્ડમેડ ક્રિએટિવ બૂકમાં ગિફ્ટ પેપરથી કટિંગ કરીને

તેનું ડેકોરેશન કર્યું છે.

} સિલ્ક પ્રિન્ટિંગથી
તૈયાર કરાયેલું
ગ્રિટિંગ કાર્ડ.

એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલૉજીમાં માઈક્રોઈલેકટ્રોનિક્સ, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ, કમ્પ્યુટર
આર્કિટેક્ચર, રોબોટિક્સ, કમ્યુનિકેશન,
નેટવર્ક, વાયરલેસ સેન્સર વગેરે. મેનેજમેન્ટમાં
ઑપરેશન, માર્કેટિંગ, ફાઈનાન્સ, ઈન્ફૉર્મેશન
સિસ્ટમ મેનેજમેન્ટ, બિઝનેસ ઈકોનોમિક્સ,
ઈ-ગવર્નેસ વગેરે અને અપ્લાયડ સાયન્સિસમાં
મટિરિયલ સાયન્સ, નેનો ટેક્નોલૉજી,
કમ્પ્યુટેશનલ ફિઝિક્સ, ફાઈબર ઑપ્ટિક્સ,
વગેરે વિષય પર રિસર્ચ કરવાની તક મળશે

