
IIT-Gમા ંઆટ�સનો િવ�ાથ� Ph.D કર� શકશે
- IIT-Gમાથંી Ph.D ની ઉપાિધ સાય�સ અન ેઆટ�સનો િવ�ાથ� પણ લઇ શકશે

- હવ ેIITમા ંકોઇપણ િવ�ાથ� એ��કુ�શન મળેવી શક� છે

દ�શના �િત��ઠત સ�ંથાનમાથંી એ��કુ�શન મળેવ�ું દર�ક િવ�ાથ��ું �વ�ન હોય છ.ે �જુરાતના િવ�ાથ�ની

વાત કર�એ તો ���ૂલ�ગ િશ�ણ બાદ મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ ટ�કનોલો� ક� �ોફ�શનલ �ફ�ડન ેપસદં કરવાનો

આ�હ રાખતા ંહોય છ.ે મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ ટ�કનોલો�મા ંક�રયર બનાવતા ંહોય છ.ે અન ેજો ઇ��ડયન

ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�મા ં(આઇઆઇટ�) જો તમેન ેએડિમશન મળ� �ય તો �બૂ મોટ� સફળતા તમેના

માટ� હોય છ.ે આ� એવી ટ�કનોલો� સ�ંથાનની વાત કરવાની છ.ે � ટ�કનોલો� એ��કુ�શનમા ંમોખરા�ું

�થાન ધરાવ ેછ.ે

 સામા�ય ર�ત ેઆઇઆઇટ�મા ંએડિમશન જોઇ�ટ એ��સ એ�ઝામ (�ઇઇ) �ારા થ�ું હોય છ.ે �મા ં િવ�ાથ�

એ��જિનય�ર�ગના મનગમત સ���ટ પસદં કર� પોતા�ું ક�રયર બનાવી શક� છ.ે િવિવધ આઇઆઇટ�માં

િવિવધ એ��જિનય�ર�ગના �ફ�ડ છ.ે એરો�પસે એ��જિનય�ર�ગ, બાયોસાય�સ એ�ડ બાયોએ��જિનય�ર�ગ,

ક�િમકલ એ��જિનય�ર�ગ, અથ� સાય�સ, ઇલ�ે��ક એ��જિનય�ર�ગ, િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગ, ક���ટુર સાય�સ

એ�ડ એ��જિનય�ર�ગ વગરે� એ��જિનય�ર�ગના �ફ�ડ ઇ��ડયાની ૧૬ �ટલી આઇઆઇટ� ઓફર કરતી હોય છ.ે

 આઇઆઇટ�મા ંમા� એ��જિનય�ર�ગ જ થાય છ ેત�ે ુનથી પર�ં ુજો કો સાય�સ, કોમસ� ક� આટ�સનો િવ�ાથ�

આઇઆઇટ�માથંી પોતાના મનગમતા િવષયમા ં એ��કુ�શન લવેા માગ ે છ ે તો ત ે �ગ ે પણ િવિવધ

આઇઆઇટ�મા ંકોિસ�સ અવલેબેલ છ.ે

 �જુરાતમા ંઆઇઆઇટ�ની �થાપના વષ�-૨૦૦૮મા ંથઇ હતી. આ સમય ેમા� બી.ટ�કની �ડ�ી જ અપાતી હતી. હાલ ચાદંખડેા ��થત િવ�કમા� એ��જિનય�ર�ગ કોલજે ક��પસમાં

આઇઆઇટ� ગાધંીનગર આવલેી છ.ે અહ� આઇઆઇટ�-�ઇઇ બાદ ��ડુ�ટસ ક�િમકલ એ��જિનય�ર�ગ, ઇલ�ે��કલ એ��જિનય�ર�ગ, િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગ અન ે િસિવલ

એ��જિનય�ર�ગમા ંઅ�યાસ કર� શક� છ.ે આ ઉપરાતં આઇઆઇટ� ગાધંીનગર� િવિવધ સ���ટના ��ડુ�ટસ માટ� િશ�ણની અનોખી શ�આૃત કર� છ.ે � િવ�ાથ� આઇઆઇટ� �વા

િ�િમયમ સ�ંથાનમા ં�ટડ� કરવા માગ ેછ ેઅથવા તો �રસચ� વક� કરવા માગ ેછ ેતમેના માટ� આઇઆઇટ� ગાધંીનગર અલગ કોસ� શ� ૃકયા� છ.ે

IIT-Gમાથંી Ph.D ની ઉપાિધ સાય�સ અન ેઆટ�સનો િવ�ાથ� પણ લઇ શકશે

હાલ આઇઆઇટ� ગાધંીનગરમા ં૧૩ �ટલા ં િવષયમા ંપી.એચડ�ની પદવી મળ ેછ.ે �મા ંક�િમકલ એ��જિનય�ર�ગ, ક�િમ���, િસિવલ એ��જિનય�ર�ગ, કો��ન�ટવ સાય�સ, ઇલ�ે��ક

એ��જિનય�ર�ગ, ઇ��લ�શ, મથેમેટે��સ, િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગ, મ�ટ�રયલ સાય�સ એ�ડ એ��જિનય�ર�ગ, �ફલોસોફ�, �ફ�ઝ�સ, સાયકોલો� (મનોિવ�ા◌ાન), સોિશયોલો�
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(સમાજશા�), સાઉથ એિશયન �ટડ�ઝ અન ેસોિશયલ એિપડ�િમલો�(સોિશયલ રોગશા�) �વા િવષયમા ંપી.એચડ�ની પદવી મળ ેછ.ે પી.એચડ�ના એડિમશન માટ� ૫૫ ટકા અથવા

૫.૫ સીપીઆઇ માક�સ એમ.એ., એમ.એસસી., બી.ટ�ક ક� એમ.ટ�ક હોવા જોઇએ. િસડ��ુડ �લાસ અન ેિસડ��ુડ �ાઇબનો િવ�ાથ� જોડાય તો તને ેમા�ક�ગમા ંરાહત આપવામા ંઆવ ેછ.ે 

પી.એચડ�ના િવ�ાથ�ઓન ેફાઇનાિસયલ સપોટ� પણ આપવામા ંઆવ ેછ.ે

***

એક વષ�નો PG �ડ�લોમા �ો�ામ

પી�ડ�આઇઆઇટ� નામનો એક વષ�નો �ડ�લોમા �ો�ામ ક�િમકલ, િસિવલ, ઇલ�ે��કલ, િમક�િનકલ, મટ�ર�યલ સાય�સ એ�ડ એ��જિનય�ર�ગમા ંએડિમશન લઇ શકાય છ.ે �નાથી શોટ�

ટમા� લ�ગ �ોફ�ટ મળશ.ે

***

હવ ેIITમા ંકોઇપણ િવ�ાથ� એ��કુ�શન મળેવી શક� છે

IIT-Gએ નોન-�ડ�ી �ો�ામ અન ેપાટ� ટાઇમ નોન- �ડ�ી �ો�ામની શ�આૃત ગયા ંવષ�થી કર� છ.ે ��ડુ�ટસ માટ� IIT-G �પિેશયલી શોટ�કટ કોસ� �ડઝાઇન કરવામા ંઆ�યા ંછ.ે IIT-G

તનેા �નાતક અન ેઅ��ુનાતક કાય��મન ે��ડુ�ટસ માટ� તયૈાર કય� છ.ે � િવ�ાથ�ઓ પોતાના િવષયન ેઅ��ુપૃ વ� ુ�ા◌ાન મળેવા માગ ેછ ેત ેિવ�ાથ� આ �ો�ામમા ંજોડાઇ શક� છ.ે

***

મા�ટર ઓફ કો ��ન�ટવ સાય�સનો અ�યાસ  

- ઇ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�મા ંએ��કુ�શન લ�ેું દર�ક એ��જિનય�ર�ગ ��ડુ�ટસ�ું �વ�ન છ.ે પર�ં ુઆઇઆઇટ� ગાધંીનગરમા ંએ��જિનય�ર�ગ િસવાય પણ સાય�સ, આટ�સ

�વી િવ�ાશાખાના ��ડુ�ટસ જોડાઇ શકશે

ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�, ગાધંીનગર (આઇઆઇટ�-�)�ારા કો��ન�ટવ સાય�સનો કોષ� શ� ૃકરવામા ંઆ�યો છ.ે � દ�શની આઈઆઈટ�-� કોલજેમા ં�થમ અન ેદ�શમાં

બી� એવી સ�ંથા છ.ે આ કોષ� અ�હાબાદ �િુનવિસ�ટ�મા ંહાલ ચાલ ેછ.ે

 કો��ન�ટવ સાય�સમા ંકો��નશન, મગજ અન ેવત�ન, �ફલોસોફ�, સોયકોલો�, આ�ટ��ફિશયલ, ઈ�ટ��લજ�સ, ��રુોસાય�સ,�લ��ગવ��ટકસ અન ેએ��ો◌પેોલો� �વા િવષયોન ેઆવર�

લવેાયા છ.ે ઇ��ડયામા ંકો��ન�ટવ સાય�સ ��ડુ�ટસ માટ� નવો સ���ટ છ.ે પર�ં ુઅમ�ેરકા, ��ટન, �તુ�ગાલ, ક�નડેા �વા દ�શોમા ંઆ સ���ટના ��ડુ�ટસની મોટ� �ડમા�ડ છ.ે આ �ગે

આઈઆઈટ�-�ના �ોફ�સર �ઈસન મા�જલ ેક�ું ક� 'કો��ન�ટવ સાય�સ અ�યાર� ઉભર� આવ� ુએક નવો િવષય છ.ે આ કોષ�ની આવનાર સમયમા ં�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� સા�બત થશ ેઅને

જોબના ચા�સ પણ વ� ુછ.ે કો��ન�ટવ સાય�સ અ�યાર� ૨૧મી સદ�ના ચાર િપ�લર ઓફ નોલજેમા ંનનેોટ�કનોલો�, બાયોટ�કનોલો� અન ેઇ�ફોમ�શન ટ�કનોલો� સાથ ેસાથ ેકો��ન�ટવ

સાય�સન ેપણ ગણવામા ંઆવશ.ે આના કારણ ેઆવનાર ભિવ�યમા ંઇ�ટ��લજ�ટ િસ�ટમ બનાવવામા ંમદદ મળશ.ે િશ�ણ, માનિસક આરો�ય, સોિશયલ �બહ�િવયર અન ેટ�કનોલો�માં

મ��ટ�ડિસ��લનર� �ો�ામ�ું મહ�વ આવનાર �દવસમા ંવધશ.ે'

 જો ક� આ �કારના અ�યાસ�મન ેઆપણા દ�શમા ંઆજ �ધુી મહ�વ અપા� ુનથી. �ના કારણ ેઆરો�ય, સોિશયલ �બહ�િવયર, િશ�ણ અન ેટ�કનોલો�કલ ડ�વલપમ�ેટ પર �રુ� ુકામ

થઇ શક�ું નથી. આઇઆઇટ�-�મા ંઆ િવષયના અ�યાસ માટ� અમ�ેરકા અન ે�તુ�ગાલના �ોફ�સર �ટડ� માટ� આવશ.ે આ સ���ટ માણસના વત�ન અન ેમગજનો અ�યાસ પણ થઇ

શકશ.ે � �રસચ� થશ ેએ ઇ�ટ��લજ�સી માટ� પણ મદદ�પૃ થશ.ે

વ� ુમા�હતી  આઈઆઈટ��ની વબેસાઈટ પર મળ� શકશ.ે


