
કોઈ ખરાબ કોમને્ટ આપ ેતો ત ેડિલિ્ટ થઈ જાય 
અમે આ ફ્લટર એપને 12મી જૂને 
્લોન્ચ કરી અને અત્યાર સુધી 
530 ડયાઉન્લોડસ થઇ ્ચૂક્યાાં છે. 
તેમજ 250 જેટ્લયાાં એકકટવ ્ુઝસ્સ 
છે. તેમજ આઇઆઇટી-જીએનનયાાં 
190થી 200 જેટ્લયાાં વવદ્યાથીથીઓ આ 
એપનો ઉપ્ોગ કરી રહયાાં છે. આ 
એપ દ્યારયા પોતયાની ઓળખ છતી 
ક્યા્સ વગર વવદ્યાથીથીઓ પોતયાની 
સમસ્યાઓ કહે છે અને વસવન્સ્સ 
આ સમસ્યાઓનુાં વનરયાકરણ ્લયાવે 
છે. ઘણી વખત ઈનટન્સવિપ ક્યાાં 
કરવીω, એડવમિનસ ક્યાાં ્લેવયાાંω, 
સકો્લરવિપ ક્યાાંથી મેળવવીω વગેરે 
મયાટેનયાાં સ્લયાહ-સૂ્ચનોની વયાત્ચીત 

થયા્ છે. તેમજ ઓળખ છતી થ્યાાં વગર વયાત્ચીત થતી હોઇ, કોઇપણ 
ગાંદો કે ખરયાબ ફ્લેપ મૂકે તો તેમયાાં ‘અપવોટ’ અને ‘ડયાઉનવોટ’નુાં ફી્ચર 
આપવયામયાાં આવ્ુાં છે. જેમયાાં કોઇ વવદ્યાથીથીએ ખરયાબ કોમેનટ કરી હો્ તો 
ત્રણ વ્કકત તેને ડયાઉન વોટ આપે તો તે થોડી વયારમયાાં આપોઆપ ડડવ્લટ 
થઇ જા્ છે. જેથી આ એપથી કોઇ તેનો દૂરઉપ્ોગ ન કરી િકે.
શિવમ મણી શરિપાઠી, આઇઆઇટી સટટુડનટ, ફ્લટર એપ ફયાઉનડર.

િસટી િરપોટ્ટર }  ઇન્ડિયન ઇન્્ટિટ્યુટિ 
ઓફ ટિેકનોલોજી, ગાંધીનગરનાં 
બી.ટિેક ્ટિટુડિ્્ટ્સે કોમયયુનનટિી 
કોમયયુનનકેશન પલસેટિફફોમ ‘ફલટિર’ 
મોબાઇલ એપ તૈયાર કરી છે. 
કેમપ્માં 500 જસેટિલાં નિદ્ારીથીઓ, 
ફેકલટિી, ્ટિાફ િગસેરસે હોિા છતાંય 
દરસેકની એકબીજા ્ારસે િાતચીતની 
શકયતા રતી નરી, તયારસે આ 
મોબાઇલ એનપલકેશનનાં પલસેટિફોમ્મ 
પર પોતાની ઓળખ છતી રયાં 
િગર લોકો પોતાનાં મંતવયો, ્ૂચનો 
વયકત કરી શકે છે તસેમજ િાતચીત 
કરી શકે છે. આ એપનસે ખોલતાં તસેમાં 
ઇન્્ટિટ્યુ્ટ્નયું નલ્ટિ બહાર આિસે, 
તયારબાદ પોતાની ઇન્્ટિટ્યુટિમાં 

જતાં તસેમાં એક અલગ જ નામ ્ારસે 
‘ફલસેપ’ એટિલસે કે કમસે્્ટ્ કરી શકાય 
છે. તયારબાદ તસેમાં કોઇ ‘ફલસેપબસેક’ 
કરીનસે કોમસે્ટિનો રરપલાય આપી શકે 
છે. આ મોબાઇલ એપ હાલ એ્ડ્ોઇડિ 
ફોનમા ડિાઉનલોડિ કરી શકાય છે. 

આ એપનસે રડિઝાઇન કરિામાં અનસે 
ચલાિિામાં પંકજ ગૌતમ, રાજસેશ 
પારટિદાર, નશિમમણી નરિપાઠી અનસે 
ઉજશ દિસેએ મહત્િનો ભાગ ભજવયો 
છે.   આ નિશસે માનહતી આપતાં 
ઇલસે.એન્જનનયરરંગનાં નિદ્ારીથી 

અનસે ફલટિરએપનાં ફાઉ્ડિર પંકજ 
ગૌતમસે જણાવયયું કે, ઇન્્ટિટ્યુ્ટ્માં 
નિદ્ારીથીઓ પોતાનાં ન્લસેકટિેડિ ગ્યુપમાં 
જ રહેતાં હોય છે, જયારસે 300-400 
નિદ્ારીથીઓ કે ્ટિાફની ્ારસે કયારસેય 
અંગત િાતચીત રતી નરી. એટિલસે 
અભયા્, ભનિષયની તકો, કેમપ્નાં 
્ૂચનો િગસેરસે નિશસેની િાતચીત કરિા 
માટિે એક પલસેટિફફોમની જરૂર હતી. 
નિદ્ારીથીઓની ્મ્યાઓ ફે્બૂક 
કે ન્ટિટિરરી ્ોલિ રઇ શકતી નરી 
એટિલસે ‘ફલટિર’ રડિઝાઇન કરિાનો 
અમસે નનણ્મય લીધો. હિસે આ એપનસે 
અમસે ચાર યયુનનિન્્મટિીઝમાં એપલાય 
કરી ચૂકયાં છે અનસે આ પલસેટિફફોમ પર 
આઇઆઇએમ અનસે એનઆઇડિીનસે 
પણ લાિિાનો નિચાર ચાલી રહ્ો છે. 

આઇઆઇટી-ગયાાંધીનગરનયાાં બી.ટેકનયા વવદ્યાથીથીઓએ કેમપસમયાાં કોમ્ુવનટી કોમ્ુવનકેિન પ્લેટફફોમ ‘ફ્લટર’ મોબયાઇ્લ એપ 
બનયાવી છે, જેનો ઉપ્ોગ વનરમયા, આઇઆઇટી, પીડીપી્ુ ,વવશ્વકમયા્સ એકનજ.નયાાં વવદ્યાથીથીઓ પણ કરી રહયાાં છે.

સટટુડન્ટસ ‘ફ્લટર’થી રહે છે કનેકટ
student innovation

} ફ્લટર એપ ડડઝયાઈન કરનયાર આઈઆઈટી-જીએનનયા સટટુડન્ટસ
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કરીના સ્ટારર ‘મેરી’ની 
પાછળ  છે ્ટીમ 
‘લિકની િમેિી’

હો બલેબી ડો્મ ડો્લે જી...યલે દુશિયા...
િહેરમયાાં આજકયા્લ કો્લેજ સટટુડન્ટસમયાાં ફ્ેિસ્સ પયાટીથીનો દોર ખૂબ જોરિોરથી ્ચયા્લી રહો છે. 
િહેરની સેનટ ઝેવવ્સ્સ કો્લેજનયા સટટુડન્ટસની પયાટીથી િહેરનયા આર-3મો્લનયા ડયાનસફ્લોર 
પર ્ોજાઇ હતી, જેમયાાં બોવ્લવૂડ સોંગ પર સટટુડન્ટસ મસતીથી ઝૂમી ઊઠ્યા હતયાાં.


