
�બરલા િવ�કમા� મહાિવ�ાલય ખાત ે"�વોર�ટ�ન ટૉ�સ " યો�યો  

ચા�ુતર િવ�ામડંળ સચંા�લત �બરલા િવ�કમા� મહાિવ�ાલય ના આઇ. ઇ.આઇ (િમક�િનકલ તથા           

�ોડ�શન) �ા�ચ તથા ગવન�મે�ટ તા.22 મે થી 27 મે દરિમયાન"�વોર��ટ�ન ટો�સ" �ુંઆયોજન કરવામાંઆ��ું               

�માં બી.વી.એમ કોલજે માથંી ઉતીણ� થયલેા અને દ�શ િવદ�શ માં �યાતનામ જ�યા એ કાય� કરતા �ુદા �ુદા ��ે                  

નાં તજ�ો ને વકતા તર�ક� િનમિં�ત કરવામાંઆ�યા હતા.આ�સગેં સ�ંથા ના િ���સપાલ ડૉ.���જતએન.પટ�લે               

જણા��ું હ� ું ક� ��ૂય સરદાર પટ�લ,ભાઇકાકા,ભીખાભાઇ ના માગ�દશ�ન તથા �ી ઘન�યામદાસ� �બરલા ના             

અ�દુાન હ�ઠળ �થપાયલેી રા�ય �થમ એ��નીયર�ગ કોલજે બી.વી.એમ ના 20000 થી વધાર� એ��નીયસ�             

સમ� િવ� માં કાય�રત છે." Once a BVMITE alwaws a BVMITE "ને ક��� માં રાખી ને બીવીએમ ના                 

એ��નીયસ� બી.વી.એમ માટ� હમેંશા �ય�નશીલ રહ� છે � સ�ંથા માટ� ગૌરવ�ણૂ� બાબત છે."�ુ �ોડ�સુ �લોબલી               

એ�પલોયેબલ ઇનોવ�ેટવ એ��નીયસ� િવથ કોર વ�ે�ઝુ " િવઝન પર કાય�રત બી.વી.એમ ના િવ�ાથ�ઓ માટ�              

�વોર�ટ�ન ટૉ�સ �ેરણા દાયી નીવડ� તેવી �ભુ�ેછા �ય�ત કર� હતી. 

ઉપરો�ત �વોર�ટ�ન ટૉ�સ નો �ળૂ�તૂ ઉ�ે�ય બીવીએમ ના િવ�ાથ�ઓ ને તમેની આગામી કાર�કદ�             

લ�યાકંો િસ� કરવાં માટ� ઉપયોગી નીવડ� તવેી �ભુ�ેછા િમક�િનકલ એ�� ના વડા ડૉ.પી.એમ.�યોજ ��ય�ત કર�               

હતી.�ો.ભરત પટ�લ (Faculty Adviser,I.E.I Mechanical Engg. student chapter) તથા બી.વી.એમના િવ�ાથ�ઓ            

એ �વોર�ટ�ન ટૉ�સ ને સફળ બનાવવા ઉ�સાહ�વૂ�ક કામગીર� હાથ ધર� હતી.આ �સગેં ચા�ુતર િવ�ામડંળ ના               

અ�ય� એ��નીયર ભી�ભુાઇ પટ�લ તથા અ�ય હો�ેદારો એ �ભુ�ેછા �ય�ત કર� હતી  

 

�થમ �દવસે િમતાલી રાવલ ક� �ઓ ��લાસં રાઇટર છે તમેણે િવ�ાથ�ઓ           
સાથે ચચા� કર� અને સમ���ું ક� આજ ના સમય માં િવ�ાથ�ઓને રોજગાર�            
ની તક મેળવવા માટ� "�લ��ડ ઈન" વબેસાઇટ નો ઉપયોગ કરવો શા માટ�            
જ�ર� છે. 

 
 

 

તા.23 ના રોજ અમ�ેરકાથી િનસગ� પટ�લ િવ�ાથ�ઓ સાથે જોડાયા �ઓ હાલ �યાનંી            
�યાતનામ કંપની "વોલમાટ�" માં �ોડ�ટ મનેેજર તર�ક� કાય� કર� ર�ા છે. તમેણે            
િવ�ાથ�ઓને �ોડ�ટ મનેેજમ�ેટ ના પાયાના િસ�ાતંોસમ��યા તથા િવદ�શ માં         
અ��ુનાતક �ડ�ી ના અ�યાસ માટ� િવ�ાથ�ઓન ેમાગ�દશ�ન આ��ુ.ં 

 

 

તા.24 ના રોજ અમ�ેરકાથી �ગર પટ�લ જોડાયા ક� �ઓ �યાં ની "િમડ માક�"             
કંપની માં ટ��ટ એ��જિનયર તર�ક� કાય� કર� ર�ા છે. તમેણે િવ�ાથ�ઓને           
અમે�રકાની કંપની માં ચાલી રહ�લી મ�ે�ફુ��ચ�ર�ગ પ�િતઓ િવશે મા�હતી         
આપી તથા તે બાબત ેિવ�ાથ�ઓના ��ો નો ઉક�લ કય�. 
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તા. 25 ના રોજ ખાસ મહ�માન "દશ�ન શાહ" એ િવ�ાથ�ઓને સબંોિધત કયા� ક�             
�ઓ હાલ આણદં ના "ડ���ટુ� કલ�ેટર" તર�ક� ફરજ બ�વી ર�ા છે. તમેણે            
૨૦૧૫ માં �બિવએમ માથંી ઇ.સી. ઇજનરે� અ�યાસ �ણૂ� કય� અને હાલ દ�શસવેા            
ના કાય� માં જોડાયલેા છે. તમેણે કોરોના વાઇરસ માટ� સરકાર એ લીધેલા તમામ             
પગલાં ના કારણો સમ��યા તથા ત�ં આ મહામાર� સામે કઈ ર�તે લડ� ર�ું છે              
તનેી િવ��તૃ મા�હતી આપી. ઉપરાતં આ બાબતે લોકો ના તમામ ��ો ના ઉક�લ             
આ�યા. 

 

તા. 26 ના રોજ �દપને �ભલા નામક વકતા જોડાયા �મણે િવ�ાથ�ઓન ે
ભણતર સાથ ે�વન મા ંઈતર ��િૃ� ના મહ�વ િવશ ેવાત કર�. કોલેજ કાળ 
દરિમયાન તેઓ એ ઈતર ��િૃ� મા ંખાસ રસ ક�ળ�યો અન ેહાલ �ોફ�શનલ 
ઇવ�ેટ �લાનર તર�ક� કાય� કર� ર�ા  છે. 

 

 

 

કાય��મ ના �િતમ �દવસે વ�ણ દવે ક� �ઓ ગોદર�જ કંપની માં હાલ            
ઇ�ટન�શીપ કર� ર�ા છે અને ઘણા સફળ ઇ�ટર��ુ માથંી પસાર થઈ ��ુા છે             
એમણે �લસેમ�ેટ તથા ઇ�ટર��ુ સફળતા�વૂ�ક પસાર કર� ને સાર� નોકર� કઈ           
ર�ત ેમળેવવી તનેા માટ� િવ�ાથ�ઓ�ુ ંમાગ�દશ�ન ક�ુ�. 

 

આ સમ� "�વોર��ટ�ન ટોકસ" ને IEI TEAM BVM નામક �ુ ટ�બુ ચનેલ પર લાઈવ ���િમ�ગ �કુવામાં આ�યો                 

હતો. 
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