
 
 
 
 
 
 
 

ટાઇટલ : ડો.જીવરાજ મહતેા ઇન્સ્ટટટયટૂ ઓફ ટેકનોલોજી કોલેજ માાં આઈસકે ( આણાંદ 

ઇન્સ્ટટટયટૂ ઓફ ટટડીઝ ઈન એનજી એફફશિય્સી એ્ડ કલાઇમેટ ચેઇ્જ (AISECC ) તેમજ 

ઇ્ટરનેટ ઑફ શ િંગ્સ (IOT )  સે્ટર ઓફ ઍક્સસલ્સ , મોગર (આઈસેમ )ન ાં ઈ-લોન્સ્ચિંગ 

કરવામાાં આવ્ ાં 
 

DJMIT કૉલેજ, મોગર ખાતે તારીખ ૨૭/૮/૨૦૨૦ ના રોજ આઈસકે ( આણાંદ ઇન્સ્ટટટયટૂ ઓફ 

ટટડીઝ ઈન એનજી એફફશિય્સી એ્ડ કલાઇમેટ ચે્જ (AISECC )  ન ાં ઈ-લોન્સ્ચિંગ શ્રી એસ. 

જે.  હૈદર (IAS), અગ્ર  સચચવ, કલાયમેટ ચેઇ્જ ફડપાટટમે્ટ, ગ જરાત સરકાર, ગાાંધીનગર દ્વારા 
કરા્ ાં હત ાં જ્યારે  IOT Centre of Excellence, Mogar (ICEM) ન ાં ઈ-લોન્સ્ચિંગ શ્રી હાફરત 

શ સલા (IAS), સેકે્રટરી, સાય્સ & ટેસનોલોજી ફડપાટટમે્ટ,ગ જરાત સરકાર, ગાાંધીનગર મારફત 

કરા્  હત ાં.  આઈસેક ડૉ. અજય દેિપાા્ં ડે (પયાટવરણ શવિેષજ્ઞ ) ના માગટદિટન  માાં ત ા 
આઈસમે જાણીતા ઉદ્યોજક , બરોડા ઍનજી મીટર, શવઠ્ઠલ ઉદ્યોગ નગર આણાંદ  ના મૅનેજજિંગ 

ફડરેસટરડૉ.  શવઠ્ઠલ  કામત ના માગટદિટન  માાં કામ કરિે. ગ જરાત માાં સેલ્ફ 

ફાઇના્સ  એન્સ્જશનરીંગ કૉલેજ  દ્વારા કરવામાાં આવેલી આ નોંધપાત્ર , મહત્વની પહલે છે. આ 

પહલે નો મ ખ્ય ઉદે્દિ કોલેજ માાં  શિક્ષણ સમયગાળામાાં ઊજાટ સાંરક્ષણ, પયાટવરણ માાં બદલાવ 

ત ા ઇ્ટરનેટ ઓફ શ િંગ્સ અંતગટત  આટીફીશ્યલ ઇ્ટેચલજ્સ , રોબોફટસસ , મિીન લનીંગ , 

અદ્યતન સોફ્ટવરૅ ડેવલપમે્ટ  ટેકનોલોજી , બીઝનેસ ઇ્ય બેિન જેવા ઉભરતા નવીન 

કે્ષત્રો  શવષે શવિેષ જ્ઞાન, ટે્રશનિંગ ત ા બે્કો  દ્વારા પ્રોજેસટ એપ્રેઝલ અને નાણાકીય સહાય ન ાં 
માગટદિટન  આપી , આત્મ શનભટર ભારત ની ધ્યેય શસદ્ધિ સહીત શવદ્યા ીઓ ને ઉત્તમ અન ે

ઉજ્જવળ રોજગારી અને ઉદયોજકતા ( Entrepreneurship ) પ રી પાડવાનો  ત ા  કારફકદી 
ની જળહળતી તકો પ્રદાન કરવાનો છે.આ કાયટક્રમ માાં રાષ્ટ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ટેકશનકલ 

એસસપટટસ ત ા તમામ ટટાફ  ફડજજટલ પ્લેટફોમટ ના  માધ્યમ  ી જોડાયા હતા. સાંટ ા ના 
સાંચાલક  કે એમ સોલાંકી , એકૅડેશમક ફડરેસટર ડો. એફ. એસ. ઉમરીગર ત ા કૉલેજ ના 
શપ્રક્્સપાલ  ડો. બી. આર. પારેખ દ્વારા AISECC ત ા ICEM ના સફળ ઈ-લોન્સ્ચિંગ શનશમત્ત 

શ ભેચ્છા  પાઠાવવામાાં  આવી હતી. 
 

 


