
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

                                                                તા. 21 નવેમ્બર, 2022 

- જીટીય ુઆઈડિયા લેબ દ્વારા રેપીિ પ્રોટોટાઈપીંગ નવષય પર 
2 ડદવસીય ટે્રનનિંગનુું આયોજન કરાયુું.  

 

- આઈડિયા થી લઈને ઈનોવેશન અને તેની પેટન્ટ થકી 
ભારત ખરા અથથમાું આત્મનનભથર થશે. આઈડિયાલેબ 
ઈનોવેટસથના આઈડિયાને માગથદશથન પરુૂું  પાિીને ઔધોગીક 
માુંગ અનસુાર ઈનોવેશન કરવામાું સહયોગી થાય છે. 
                                      -પ્રો. િૉ. નવીન શેઠ 

                                       કુલપનત , જીટીય ુ

 

- સુંલગ્ન કૉલેજના 32 નવદ્યાથીઓ દ્વારા 3-િી નપ્રન્ટીંગ 
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફાઈટર પ્લેન , ડ્રોન , આંખ 
વગેરેના પ્રોટોટાઈપ બનાવયાું.  

 

અમાદાવાદ | સોમવાર ,  ઔદ્યોગીક ક્ાાંતિ માટે અદ્યિન ટેક્નોલોજી પાયારૂપ એકમ 
છે. નવીનત્તમ ટેક્નોલોજીના  તવકાસ માટે રીસચસસ અને ઈનોવેટસસને યોગ્ય િકો 
પરૂી પાડવી પણ ખબૂ જ જરૂરી છે. ઈનોવેટસસન ેસહયોગી થવા અથ ેઓલ ઈન્ડડયા 
કાઉન્ડસલ ફોર ટેન્ક્નકલ એજ્યકેુશન (એઆઈસીટીઈ) દ્વારા દેશભરમાાં 40 આઈડડયા 



લબેની સ્થાપના કરવામાાં આવેલ છે. ગજુરાિ ટેક્નોલોજીકલ યતુનવતસિટી (જીટીય)ુ 
સડહિ 3 આઈડડયા લેબ રાજ્યમાાં કાયસરિ છે. જીટીય ુઆઈડડયા લબે દ્વારા પણ 
એઆઈસીટીઈના લક્ષ્યને સહભાગી થવા માટે સમયાાંિરે રીસચસસ અને ઈનોવટેસસ 
માટે અનકે કાયસક્મનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. િાજેિરમાાં જ જીટીય ુઆઈડડયા 
લબે દ્વારા રેપીડ પ્રોટોટાઈપીંગ તવષય પર 2 ડદવસીય ટે્રતનિંગનુાં આયોજન કરાયુાં 
હત ુાં. આ સાંદભે જીટીયનુા કુલપતિ પ્રો. ડૉ. નવીન શઠેે જણાવયુાં હત ુાં કે , આઈડડયા 
થી લઈને ઈનોવેશન અને િેની પેટડટ થકી ભારિ ખરા અથસમાાં આત્મતનભસર થશે. 
આઈડડયાલેબ ઈનોવેટસસના આઈડડયાન ેમાગસદશસન પરુૂાં પાડીને ઔધોગીક માાંગ 
અનસુાર ઈનોવશેન કરવામાાં સહયોગી થાય છે. કાયસક્મના ઉદ્ધાટન પ્રસાંગે  
જીટીયનુા કુલસચચવ ડૉ. કે. અન. ખરે , જીટીય ુજીસેટના ડાયરેક્ટર અને આઈડડયા 
લબેના ચીફ મડેટર ડૉ. એસ. ડી. પ ાંચાલ , કો-ઓડડિનેટર ડૉ. એસ. કે, હડડયા અન ે
િજજ્ઞ િરીકે રૂદ્ર રોબોટીક્સના શ્રી િરૂણ રીઝવાની ઉપન્સ્થિ રહીને તવદ્યાથીઓને 
માગસદશસન પરુૂાં પાડ્ ુાં હત ુાં.  

 

 

જીટીય ુસ ાંલગ્ન કોલેજોના કુલ 32 તવદ્યાથીઓએ આ ટે્રતનિંગ પ્રોગ્રામમાાં ભાગ ચલધો 
હિો. આઈડડયા લબેના મળૂ હતે ુઅનસુાર તવજ્ઞાન , ગચણિ , એન્ડજતનયરીંગ અને 
ટેક્નોલોજી ક્ષતે્રોમાાં તવદ્યાથીઓ અને ઈનોવેટસસના આઈડડયાને યોગ્ય િક મળી રહ ે
િેમજ ડક્ડટકલ થીંડકિંગ , પ્રોબ્લેમ –સોલ્વીંગ , ડડઝાઈન થીંડકિંગ વગરેે બાબિે પણ 
જાગકૃિા કેળવાય િે અથ,ે જીટીય ુઆઈડડયા લબે સિિ કાયસરિ રહ ેછે. િાજેિરમાાં 
યોજવામાાં આવેલ દ્વદ્વતિય ટે્રતનિંગમાાં ભાગ લનેાર ઈનોવેટસસ દ્વારા તવચારવામાાં 
આવેલ ત્વરીિ તવચારને 3-ડી તપ્રડટીંગ થકી પ્રોટોટાઈપ સ્વરૂપે રજૂ કરવા માટેની 
ટે્રતનિંગ આપવામાાં આવી હિી. જેના થકી ઈનોવેટસસ દ્વારા 3-ડી તપ્રડટીંગ ટેક્નોલોજીનો 
ઉપયોગ કરીને  નેકલ જોઈડટ , ફાઈટર પ્લને , ડ્રોન , માનવીય આંખ અને જીટીયનુો 



લોગો વગેરેના પ્રોટોટાઈપ બનાવયાાં હિાાં. 2 ડદવસીય ટે્રતનિંગના સફળ આયોજન 
બદલ જીટીયનુા કુલપતિ અન ે કુલસચચવ ે કૉ. ઓડડિનટેર શ્રી રાજ હકાણી , પ્રો. 
તનલેષ શમાસ અને પ્રો. તપ્રયા તમશ્રાને અચભનાંદન પાઠવયા હિાાં.  
 

 

  


