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                                                            તા. 11 ઓક્ટોબર , 2022 

- ગેશીયા દ્વારા જીટીયનેુ “બેસ્ટ ડિજીટલ ટ્રાન્સફોમેશન 
એિોપ્શન ફોર ધ એજ્યકેુશન સેક્ટર” કેટેગરીમાાં એવોિડ 
એનાયત કરાયો. 
 

- ટેક્ક્નકલ યનુનવનસિટી તરીકે જીટીય ુખરા અર્ડમાાં પ્રસ્ર્ાપીત 
ર્યેલી છે.  જીટીય ુસાંપરૂ્ડપરે્ રાજ્યની એકમાત્ર પેપરલેસ 
અને ક્લાઉિ બેઝ્િ યનુનવનસિટી છે. નવદ્યાર્ીઓને પર્ તેનો 
નવશેષ લાભ મળી રહ ેછે. 
                             -પ્રો. િૉ. નવીન શેઠ 
                              કુલપનત , જીટીય ુ
 

 

અમદાવાદ | મગંળવાર , પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા શરૂ કરવામા ંઆવેલ 
ડિજીટલ ઈન્ન્દ્િયાના અભભયાનન ે ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી (જીટીય)ુ 
સહયોગી થઈને વેગવતં ુબનાવવા માટે સતત કાયયરત રહી છે. જેના ફળ સ્વરૂપ ે
તાજેતરમા ં જ ગજુરાત ઈલેક્રોનનક્સ એન્દ્િ સોફ્ટવરે ઈન્દ્િસ્રીઝ એસોનસયેશન 
(ગેશીયા) દ્વારા જીટીયનુે શાઈનીંગ સ્ટાર એવોિય એનાયત કરાયો છે. આ સદંભે 
જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. િૉ. નવીન શેઠે જણાવયુ ંહત ુ ંકે,  ટેક્ક્નકલ યનુનવનસિટી તરીકે 



જીટીય ુખરા અથયમા ંપ્રસ્થાપીત થયલેી છે.  જીટીય ુસપંણૂયપણે રાજ્યની એકમાત્ર 
પેપરલેસ અને ક્લાઉિ બેઝ્િ યનુનવનસિટી છે. નવદ્યાથીઓને પણ તેનો નવશેષ લાભ 
મળી રહ ેછે. જીટીયનુા કુલસભિવ િૉ. કે. એન. ખેરે જીટીય ુઆઈટી નવભાગના વિા 
શ્રી કેયરુ શાહ તમેજ સમગ્ર આઈ-ટી ટીમન ેઆ બદલ અભભનદંન પાઠવયા હતા.ં  

 

ગેશીયા દ્વારા જુદી-જુદી 8 કેટેગરીમા ંનવનવધ સસં્થાઓન ેએવોિય આપીને સન્દ્માનનત 
કરી હતી. જેમા ં“ બેસ્ટ ડિજીટલ રાન્દ્સફોમશેન એિોપ્શન ફોર ધ એજ્યકેુશન સેક્ટર” 
કેટેગરીમા ંરાજ્યની એકમાત્ર યનુનવનસિટી તરીકે જીટીયનુી પસદંગી કરવામા ંઆવી 
છે. જીટીય ુ છેલ્લા એક દશકથી ક્લાઉિ બઝે્િ નસસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને દરેક સ્તરે 
ડિજીટલાઈઝેશનથી કાયયરત રહ ે છે. નવદ્યાથી અને સ્ટાફને ઉપયોગી 150થી વધ ુ
એપ્પ્લકેશન પણ જીટીય ુ દ્વારા શરૂ કરાયેલ છે. ડિજીટલાઈઝેશનના કારણ ે
નવદ્યાથીઓને કોઈ પણ સ્થળેથી સમય અને નાણાનો વયય કયાય વગર તમામ 
પ્રકારની સવલત ઓનલાઈન મેળવી શકે છે. જીટીય ુદ્વારા અંદાજે 10 લાખથી વઘ ુ
ડિગ્રી સટીડફકેટ્સ પણ ડિજીલોકરમા ં અપલોિ કરવામા ં આવેલ છે. જેનાથી 
નવદ્યાથીઓ સરળતાથી પોતાના ડિગ્રી સટીની કોપી મેળવી શકે છે. આમ 
ડિજીટલાઈઝેશનના મહદં વપરાશને ધ્યાનમા ંરાખીને ગેશીયા દ્વારા રાજ્યની તમામ 
યનુનવનસિટી અને શૈક્ષણીક સસં્થાઓમાથંી જીટીયનુી પ્રથમ પસદંગી કરવામા ંઆવેલ 
છે.  

 

 


