
ITans મ��ટ�ડિસ��લનર� એ��જિનયર બને
- આઇઆઇટ� ગાધંીનગરના �ી� પદવીદાન સમારોહ

- ૧૨૧ બી.ટ�ક, ૩૬ એમ.ટ�ક અન  ેબ  ેપીએચ.ડ� ��ડુ�ટન  ેપદવી એનાયત કરાઇ

આઇઆઇટ�નો ��ડુ�ટ મા� એ��જિનયર જ ન બન ેપર�ં ુ �ુિનયામા ં�ું બની ર�ું છ?ે, શરેબ�રની

ઉથલપાથલ �ું છ?ે નશેનલ ��ઝૂ �ા ંચાલ ેછ?ે આમ તમામ બાબતથી અવગત હોવો જોઇએ. જો

આઇઆઇટ�અ�સ�ું કર�ટ અફ�ર ���ગ હશ ેતો �ડુ કો��િુનક�શન ��કલ આવશ.ે આઇઆઇટ�નો ��ડુ�ટ

મ��ટ �ડિસ��લનર� એ��જિનયર બન.ે આ શ�દો છ ેઇ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�(આઇઆઇટ�),

ગાધંીનગર �ી� પદવીદાન સમારોહના ��ુય અિતિથ ક�. વ�ેક�ટરમનનના. આઇઆઇટ� ગાધંીનગર

�ી� પદવીદાન સમારોહની સાથ ેતનેી છ�ી બથ� ડ� પણ ક��પસમા ંઉજવાઇ હતી.

આઇઆઇટ� ગાધંીનગરના �ી� પદવીદાન સમારોહમા ં ૧૨૧ બી.ટ�ક, ૩૬ એમ.ટ�ક અન ેબ ેપીએચ.ડ�

��ડુ�ટન ે �ડ�ી એનાયત કરાઇ હતી. એક મ�ટ�નશેનલ કપંનીના સીઇઓ ક�. વ�ેક�ટરમનન આઇઆઇટ�

�દ�હ�ના �વૂ� ��ડુ�ટ રહ� ��ૂા ંછ.ે તઓે કહ� છ ેક� દર�ક ��ડુ�ટ �પૂમ�ં�ુતાન ેતોડ� ન�ું િવચાર�. તે

પોતાના વક�ન ેએ�જોય કરતા ંશીખ.ે સાત ે �દવસના ૨૪ �લાક પોતાના કામન ેએ�જોય કર�. કારણ ક�

એ�જોયમ�ેટ િવના ઉમદા �ય��ત, ઇનોવટેર બની નહ� શકાય. �ટે બડ�નન ેપણ એ�જોયમ�ેટ �ારા

�લોવ કર� શકાય છ.ે હમંશેા શીખતા રહો દ�રકની લાઇફ નગે�ેટવ ઇ����અુ�સથી ભર�લી છ.ે પર�ં ુઆ

તમામ બાબતોન ે�રૂ ધક�લી એ�જોય કરતા ંશીખો.

આઇઆઇટ� ગાધંીનગરના બોડ� ઓફ ગવન�રના ચરેમને અન ે ઇ��ડયન નશેનલ એક�ડિમ ઓફ

એ��જિનય�ર�ગ, �� ૂ �દ�હ�ના �િેસડ�ટ ડૉ. બળદ�વ રાજ કહ� છ ેક� આઇઆઇટ�નો ��ડુ�ટ એમઆઇટ�,

�ટ�નફડ� ક� �યો��યા �વી ઇ���ટટ�ટૂમા ંભલ ે�ટડ� માટ� �ય પર�ં ુપોતાની મા��ૃિૂમન ેન �લૂ.ે આ� સાય�સ અન ેટ�કનોલો� િવના �ુિનયા અ�રુ� છ.ે છ�ેલા ં૫૦

વષ�મા ંઇ��ડયામા ંસાય�સ- ટ�કનોલો�એ િવ�મા ંનામના કમાઇ છ.ે આટ�ું હોવા છતા ંઆ� ૩૦ ટકા ઇ��ડયન િપપલ �ડ, �ુિષત વૉટર �વી અન ેબ�ેઝક ફ�સ�ેલટ�

સામ ેલડ� ર�ા ંછ.ે આઇઆઇટ�અ�સ ેનવા ઇનોવશેન, સાય�સની મદદથી આ દ�શન ેમોડન� બનાવવાનો છ.ે તમે ેકોઇપણ હો�ા પર હોવા રોકાયા િવના શીખતા ંરહો.

કોઇપણ ઇ���ટટ�ટૂ�ું જોઇએ તો �થમ ટ�ચર આવ.ે કારણ ક� ટ�ચર િવના ઇ���ટટ�ટૂ �ટે ન બની શક�. બી� તબ� ે��ડુ�ટસ.. ��ડુ�ટસ.. અન ે��ડુ�ટસ.. �યારબાદ

ઇ���ટટ�ટૂની ઇકોિસ�ટમ કારણ ક� �મુન ���ડલી એ�વાયરમ�ટ હો�ું આવ�યક છ.ે આઇઆઇટ� ગાધંીનગર�ું ન�ું ક��પસ ઇનોવ�ેટવ બની ર�ું છ.ે આ વષ� સૌથી વ�ુ

�જુરાતી ��ડુ�ટસ બી.ટ�ક અન ેએમ.ટ�કમાથંી �ડ�ી લીધી.


