
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

                                                              તા. 18 સપ્ટેમ્બર, 2022 

- જીટીય ુ દ્વારા મલ્ટી ડિનસપ્પ્લનરી ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ 
“આઈકોન-2022 ” યોજાશે. 
 

- ઈનોવેશન અને રીસર્ચ વતચમાન સમયની જરૂરીયાત છે. 
નવનવધ શાખામાાં થતાાં રીસર્ચ જુદી-જુદી નવદ્યાશાખામાાં કેવી 
રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અથે, જીટીય ુદ્વારા આ પ્રકારની 
ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં છે. 
ભારત સડિત જાપાન , સાઉથ આડિકા , અફઘાનીસ્તાનના 
રીસર્ચકતાચ, નશક્ષણનવદો , ઓથર અને ઈન્િસ્રીઝના નામી 
િસ્તીઓ કોન્ફરન્સમાાં જોિાશે. 

                                    -પ્રો. િૉ. નવીન શેઠ 

                                      કુલપનત , જીટીય ુ

 

- આગામી 20 થી 23 સપ્ટેમ્બર સધુી યોજાનાર કોન્ફરન્સમાાં 
એપ્ન્જનનયરીંગ ,ફામચસી , મેનેજમેન્ટ અને બાયોટેક્નોલોજી 



નવદ્યાશાખાના મળીને કુલ 189 રીસર્ચ પેપરનુાં પે્રઝન્ટેશન 
આપવામાાં આવશે.  
 

- નવનવધ કેટેગરી મજુબ બેસ્ટ પેપર પે્રઝન્ટેશન એવોિચ પણ 
જાિરે કરવામાાં આવશે. 

અમદાવાદ | રવવવાર , રાજ્યની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજીકલ યવુનવવસિટી તરીકે 
નામના મેળવનાર અને વવદ્યાથીઓ , રીસર્ચસચની પ્રથમ પસદંગી એવી ગજુરાત 
ટેક્નોલોજીકલ યવુનવવસિટી (જીટીય)ુ દ્વારા નીતનવા આયામો પર પહલે કરીન ે
ઈનોવેશન અને રીસર્ચ ક્ષેત્રે જોડાયલેા રીસર્ચસચ , વવદ્યાથીઓ , ઈન્ડસ્ટ્રીઝના તજજ્ઞો 
માટે તેમના જ્ઞાનમા ંવધારો કરતા ંવવવવધ પ્રકારના કાયચક્રમો જીટીય ુદ્વારા સમયાતંરે 
યોજવામા ંઆવે છે. આગામી તારીખ 20 થી 23 સપ્ટેમ્બર ,સધુી જીટીય ુર્ાદંખેડા 
ખાતે દ્રિવતય મલ્ટી દ્રડવસપ્પ્લનરી ઈન્ટરનશેનલ કોન્ફરન્સ “ જીટીય ુ આઈકોન-
2022”નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંછે.  આ કોન્ફરન્સમા ંએપ્ન્જવનયરીંગ ,ફામચસી , 
મેનેજમેન્ટ અને બાયોટેક્નોલોજી વવદ્યાશાખાના મળીને કુલ 189 રીસર્ચ પેપરનુ ં
પ્રેઝન્ટેશન રીસર્ચસચ દ્વારા પ્રસ્ટ્તતૃ કરવામા ંઆવશે. આ સદંર્ભે જીટીયનુા કુલપવત પ્રો. 
ડૉ. નવીન શેઠે જણાવયુ ંહત ુ ંકે , ઈનોવેશન અને રીસર્ચ વતચમાન સમયની જરૂરીયાત 
છે. વવવવધ શાખામા ંથતા ંરીસર્ચ જુદી-જુદી વવદ્યાશાખામા ંકેવી રીતે મદદરૂપ થઈ 
શકે તે અથ,ે જીટીય ુદ્વારા આ પ્રકારની ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવયુ ંછે. ર્ભારત સદ્રહત જાપાન , સાઉથ આદ્રિકા , અફઘાનીસ્ટ્તાનના રીસર્ચકતાચ, 
વશક્ષણવવદો , ઓથર અને ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામી હસ્ટ્તીઓ કોન્ફરન્સમા ં જોડાશ.ે 
જીટીયનુા કુલસચર્વ ડૉ. કે. એન. ખેરે જીટીય ુસરં્ાચલત ર્ારે પીજી સ્ટ્કૂલને સફળ 
આયોજન માટે શરુ્ભકામાના પાઠવી છે.  

 



ચબઝનેસ મેનજેમેન્ટ ઈન ટબચલેન્ટ ટાઈમ્સ, ઈમર્જિગ રેન્્સ એન્ડ ઈનોવેશન ઈન 
ફામાચસ્ટ્યટૂીકલ સાયન્સ ,  ઈમર્જિગ રેન્્સ ઈન એપ્ન્જવનયરીંગ એન્ડ ટેક્નોલોજી અન ે 
પોસ્ટ્ટ પેન્ડાવમક રેવસચલએન્સ થોટ બાયોટેક્નોલોજી ઈન્ટરવેન્સન જેવી 4 મળૂ થીમ 
આધારીત મલ્ટીદ્રડવસપ્પ્લનરી ઈન્ટરનેશનલ કૉન્ફરન્સનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. 
જેના ઉદ્ધાટન પ્રસગેં મખુ્ય મહમેાન સ્ટ્થાને મોરેવસયસના પવૂચ ર્ભારતીય ઉચ્ર્ 
કવમશનર શ્રી અનપુ મદુ્દગલ , અવતવથ વવશેષ સ્ટ્થાને સાવવવત્રબાઈ ફૂલે પણૂે 
યવુનવવસિટીના મેનજેમેન્ટ વવર્ભાગના દ્રડન ડૉ. પરાગ કાલકર અને અદાણી ગ્રપુ 
અમદાવાદના વસવન. વાઈસ પ્રેવસડેન્ટ શ્રી પકંજ વસિંધ સદ્રહત જીટીયનુા કુલપવત પ્રો. 
ડૉ. નવીન શેઠની અધ્યક્ષતામા ંકોન્ફરન્સને ુ લુ્લી મકૂવામા ંઆવશે.   પ્રથમ દ્રદવસ 
20 સપ્ટેમ્બરના રોજ જીટીય ુ સરં્ાચલત ગે્રજ્યએુટ સ્ટ્કલૂ  ફ મેનજેમેન્ટની 
કોન્ફરન્સનુ ંચબઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઈન ટબચલને્ટ ટાઈમ્સ થીમ પર આયોજન કરાશે. 
જેમા ં28 રીસર્ચ પેપસચનુ ંપ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરાશે. ફાઈનાન્સ એન્ડ ઈકોનોમી , માકેટીંગ 
, એર્આર એન્ડ ગવનચન્સ પોચલસી , આઈટી એન્ડ ઓપરેશન્સ , ઈન્ટરનેશનલ 
ચબઝનેસ  સ્ટ્રેટજી અને એન્ટરવપ્રન્યોવસિપ અને રીસ્ટ્ક ટુ ટબચલેન્ટ ટાઈમ્સ જેવી 6 
જુદી-જુદી કેટેગરીમા ંશ્રેષ્ઠ રીસર્ચ પેપર પ્રઝેન્ટેશનનો એવોડચ આપવામા ંઆવશે. 

 

 

21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગે્રજ્યએુટ સ્ટ્કલૂ  ફ એપ્ન્જવનયરીંગ એન્ડ ટેક્નોલોજીની 
કોન્ફરન્સનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. જેમા ં કુલ 52 રીસર્ચ પેપરનુ ંપ્રેઝન્ટેશન 
કરાશે. ઈલેક્રીકલ એપ્ન્જવનયરીંગ, કેવમકલ એપ્ન્જવનયરીંગ, વસવવલ અન ે
એન્વાયમેન્ટલ એપ્ન્જવનયરીંગ, કૉમ્પ્યટુર સાયન્સ અને આઈટી , ઈલેક્રોવનક્સ અન ે
કૉમ્યવુનકેશન એપ્ન્જવનયરીંગ, ઈન્સ્ટ્ુમેન્ટલ એન્ડ કંરોલ એપ્ન્જવનયરીંગ, વમકેવનકલ 
એપ્ન્જવનયરીંગ જેવી 7 જુદી-જુદી કેટેગરીમા ંશ્રેષ્ઠ રીસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટેશનનો એવોડચ 
જાહરે કરાશે. કનેક્ટીંગ એકેડેવમક રીસર્ચ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ વીથ પ્રોડક્ટ ઈનોવેશન 



થીમ પર આઈઆઈટી-દ્રદલ્હીના પવૂચ ડાયરેક્ટર પ્રો. વવ રામગોપાલ રાવ દ્વારા 
વયાખ્યાન આપવામા ંઆવશે.   

 

ઈમર્જિગ રેન્્સ એન્ડ ઈનોવેશન ઈન ફામાચસ્ટ્યટૂીકલ સાયન્સની મળૂ થીમ પર 22 
તારીખે ગે્રજ્યએુટ સ્ટ્કૂલ  ફ ફામચસીની કોન્ફરન્સનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. જેમા ં
કુલ 65 રીસર્ચ પેપરનુ ંપ્રેઝન્ટેશન કરવામા ંઆવશે.  ઈનોવેશન ઈન ફામાચસ્ટ્યટૂીકલ્સ 
ફોમ્ય ૂચલેશન , ક્વાચલટી એસ્ટ્યોરન્સ બાય એડવાન્સ એનાચલટીકલ ટેક્ક્નક્સ , દ્રડઝાઈન 
એન્ડ ઈનોવેશન ઈન મેદ્રડવસનલ એન્ડ પેથોમેદ્રડવસનલ કેમેસ્ટ્રી , નોવેલ એપ્રોર્ ઈન 
બાયોલોજીકલ ઈવોલ્યશુન  ફ ફામાચસ્ટ્યટૂીકલ્સ એન્ડ નેર્રલ પ્રોડક્્સ  અને મલ્ટી 
દ્રડવસપ્પ્લનરી એપ્રોર્ ઈન ડ્રગ્સ દ્રડસ્ટ્કવરી એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ જેવી 5 જુદી-જુદી 
કેટેગરીમા ંશ્રેષ્ઠ રીસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટેશનનો એવોડચ આપવામા ંઆવશે. આ પ્રસગેં 
મખુ્ય મહમેાન તરીકે NFSU કુલપવત ડૉ. જે. એમ. વયાસ  સદ્રહત  CCRASના 
ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. રવવનારાયન આર્ાયચ અને ઈપ્ન્સ્ટ્ટટયટૂ  ફ બાયો રીસોસીસ 
એન્ડ સસ્ટ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટના ડાયરેક્ટર ડૉ. પલુોક મખુજી ઉપક્સ્ટ્થત રહશે.  

 

છેલ્લા દ્રદવસ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ જીટીય ુસરં્ાચલત સ્ટ્કૂલ  ફ એપ્લાઈડ સાયન્સ 
એન્ડ ટેક્નોલોજી દ્વારા પોસ્ટ્ટ પેન્ડાવમક રેવસચલએન્સ થોટ બાયોટેક્નોલોજી 
ઈન્ટરવેન્સનની થીમ પર કોન્ફરન્સનુ ંઆયોજન કરાશે . જેમા ં44 રીસર્ચ પેપરનુ ં
પ્રેઝન્ટેશન કરવામા ં આવશે.  ઈન્ડસ્ટ્રીયલ બાયોટેક્નોલોજી, મેદ્રડકલ 
બાયોટેક્નોલોજી, મરીન બાયોટેક્નોલોજી, માઈક્રોચબયલ બાયોટેક્નોલોજી , એગ્રી 
બાયોટેક્નોલોજી , બાયોઈમ્ફોમેટીક્સ ,આઈપીઆર એન્ડ બાયો એન્ટરવપ્રન્યોરવશપ  
અને ઈમર્જજ િંગ દ્રફલ્ડ ઈન બાયોટેક્નોલોજી ડોમેઈન જેવી 7 કેટેગરીમા ંશ્રેષ્ઠ રીસર્ચ 
પેપર પ્રઝેન્ટેશનનો એવોડચ આપવામા ંઆવશે. આ પ્રસગેં ઝાયડસ ગ્રપુના વેક્ક્સન 
અને ડાયગ્નોસ્ટ્ટીક્સના પ્રેવસડેન્ટ ડૉ. કવપલ મૈથાલ અને IIT- બોમ્બેના વસવનયર 



સાઈન્ન્ટસ્ટ્ટ ડૉ. વવનય સયાની અનકુ્રને વેક્ક્સન ડવેલોપમેન્ટ અને રોલ  ફ 
બાયોટેક્નોલોજી વવષય પર વયાખ્યાન આપશે.  

4 દ્રદવસીય કોન્ફરન્સમા ં200થી વધ ુડેચલગેસ્ટ્્સ , તજજ્ઞો , ઓથસચ , રીસર્ચ સ્ટ્કોલસચ 
અને વવદ્યાથીઓ ર્ભારત સદ્રહત વવશ્વના વવવવધ દેશોમાથંી હાજર રહશે. બલ્ગેરીયાની 
વરના યવુનવવસિટી , ર્ેક રીપબ્લલક્સની યરુોપીયન સેન્ટર ફોર કદ્રરયર એજ્યકેુશન 
સસં્ટ્થા , ઓસ્ટ્રેચલયાની એપ્ન્જવનયરીંગ ઈપ્ન્સ્ટ્ટટયટૂ  ફ ટેક્નોલોજી અને ઘાનાની 
યવુનવવસિટી  ફ કોપ કોસ્ટ્ટ ઈન્ટરનેશનલ એકેડવમક પાટચનર તરીકે આ કોન્ફરન્સમા ં
જીટીય ુસાથે જોડાયેલ છે.  
 

 

 

 


