
   

 ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી , અમદાવાદ 

                                                              તા. 21 ફેબ્રઆુરી , 2023 

- જીટીય ુ સાયબર નસક્યોરીટીઝ, IOT, AI અને ઓટોમેશન 
ટેક્નોલોજી કે્ષતે્ર કુલ 133 નવદ્યાર્થીઓને 12 સપ્તાહની 
ઈન્ટનનનશપ કરાવશે.  

 

 

- ટેક્ક્નકલ યગુમાાં ઔદ્યોગીક એકમોની માાંગ આધારીત 
ટેક્નોકે્રટ્સ સ તાયાર કરવા એ જીટીયનુી રાથાર્થનમકતા છે. 
નવદ્યાર્થીઓના રેાથક્ક્ટકલ જ્ઞાનમાાં વધારો કરવા અરે્થ, આ 
રાથકારની ઈન્ટનનનશપ ખબૂ જ ફાયદાકારક નનવડશે.                      

                               -રાથો. ડૉ. પાંકજરાય પટેલ 

                                કુલપનત, જીટીય ુ(કાયનકારી) 
 

- 684 નવદ્યાર્થીઓએ રાથવેશ પરીક્ષા આપી, 133 નવદ્યાર્થીઓ 
ઈન્ટનનનશપ માટે પસાંદગી પામયાાં.  

 

અમદાવાદ | મગંળવાર , રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિમા ંદિાાવ્યા અનસુાર શવદ્યાર્થીઓમા ં
જે-િે શવષયલક્ષી ર્થીયરીની સાર્થે-સાર્થે નવીનત્તમ ટેક્નોલોજી આધારીિ પ્રેક્ક્ટકલ 



જ્ઞાન કેળવવા માટે પણ શવિેષ ભાર મકૂવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાિ ટેક્નોલોજીકલ 
યશુનવશસિટી (જીટીય)ુ સલંગ્ન િમામ શવદ્યાિાખાના શવદ્યાર્થીઓ સેમસે્ટર-8મા ંશવશવધ 
ઔદ્યોગીક એકમો ખાિે ઈન્ટનાશિપ કરિા ં હોય છે. શવદ્યાર્થીઓને આ પ્રકારની 
ઈન્ટનાશિપનો લાભ યશુનવશસિટી ખાિે મળી રહ ે િે અર્થે, જીટીય ુ દ્વારા સાયબર 
શસક્યોરીટીઝ, , ઈન્ટરનેટ ઑફ ર્થીંગ્સ (IOT), આર્ટિર્ફશ્યલ ઈન્ટેલલજન્સ(AI) 
,એન્ટરપ્રાઈઝ રીસોસા પ્લાશનિંગ (ERP) અને ઓટોમેિન ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે  12 
સપ્િાહની ઈન્ટનાશિપ િરૂ કરવામા ં આવી છે. સલંગ્ન કૉલજેોના કુલ 684 
શવદ્યાર્થીઓએ ઈન્ટનાશિપ માટે પ્રવેિ પરીક્ષા આપી હિી. જેમારં્થી 133 શવદ્યાર્થીઓની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી છે.  જીટીયનુા કાયાકારી કુલપશિ પ્રો. ડૉ. પકંજરાય પટેલ ે
આ સદંભે જણાવ્યુ ંહત ુ ં કે, ટેક્ક્નકલ યગુમા ંઔદ્યોગીક એકમોની માગં આધારીિ 
ટેક્નોકે્રટ્સ સ િાયાર કરવા એ જીટીયનુી પ્રાર્થશમકિા છે. શવદ્યાર્થીઓના પ્રેક્ક્ટકલ 
જ્ઞાનમા ંવધારો કરવા અર્થે, આ પ્રકારની ઈન્ટનાશિપ ખબૂ જ ફાયદાકારક શનવડિે. 
જીટીય ુ- જીસેટના ડાયરેક્ટર પ્રો. ડૉ. એસ. ડી. પાંાલે જણાવ્યુ ંહત ુ ંકે , ઈમર્જ િંગ 
ક્ષેત્રના િમામ અભ્યાસક્રમો અંગે શવદ્યાર્થીઓ વધનુે વધ ુ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરે અન ે
જાગિૃી કેળવાય િે અર્થે,  જીટીય-ુજીસેટ કાયારિ રહિેે. જીટીયનુા કુલસાીવ ડૉ. કે. 
એન. ખેરે પસદંગી પામેલ િમામ શવદ્યાર્થીઓ અને જીટીય ુજીસેટના આશસસ્ટન્ટ પ્રો. 
ર્દપક ઉપાધ્યાય અને આશસસ્ટન્ટ પ્રો. માગામ સરુ્થારને સફળ આયોજન માટે 
શભુકામના પાઠવી હિી.                    

 

ર્ડગ્રી એન્ન્જશનયરીંગ કરિા ં દરેક શવદ્યાર્થીઓ માટે 8મા ં સમેેસ્ટરમા ં ઈન્ટનાશિપ 
ફરજીયાિ હોય છે. શવદ્યાર્થીઓ દ્વારા શવશવધ કંપની કે ઓદ્યોગીક એકમો ખાિે આ 
પ્રકારની પ્રેક્ક્ટકલ રેશનિંગ મેળવિા ંહોય છે.  AI, IOT, ERP ક્ષેત્રે ઈન્ટનાશિપ કરવા 
માગંિા ં શવદ્યાર્થી માટે જીટીય ુ અને એજ્યનુેટ ફાઉન્ડેિનના સયંકુ્િ ઉપક્રમ ે
ઈલેક્રોશનક્સ એન્ડ કૉમ્યશુનકેિન, આઈટી, કૉમ્પ્યટુર અને ઈલેક્રીકલ શવદ્યાિાખાના 



100 શવદ્યાર્થીઓની પસદંગી કરીને મિીન લશનિંગ અન ે IOTના બેઝીક ર્થી લઈન ે
એડવાન્સ લેવલ સધુી િર્થા ERP સોફ્ટવરેમા ંવપરાિા ંએડવાન્સ ટલૂ્સની પણ 
પ્રેક્ક્ટકલ રેશનિંગ પરૂી પાડવામા ંઆવિે.  ઈન્ટનાશિપ ઈન ઓટોમિેન ટેક્નોલોજીમા ં
મીકેશનકલ, EC, IT અને કૉમ્પ્યટુર શવદ્યાિાખાના 23 શવદ્યાર્થીઓની પસદંગી 
કરવામા ંઆવેલ છે. જેઓને સેન્સર ટેક્નોલોજી , રોબોટીક્સ , પ્રોગ્રામેબલ લોજીક 
કંરોલરની રેશનિંગ પરૂી પાડવામા ંઆવિે. સાયબર શસક્યોરીટીઝના ક્ષેત્રે ઈન્ટશનિશિપ 
કરવા માગંિા કોમ્પ્યટુર અને આઈટી િાખાના 10 શવદ્યાર્થીઓન ેર્ડજીટલ ફોરેક્ન્સક 
શસસ્ટમ એન્ડ નેટવકા શસક્યોરીટીઝ , શસક્યોરીટીઝ ઓપરેિનલ સેન્ટર , ઓપન સોસા 
ઈન્ટેલલજન્સ જેવા શવશવધ શવષયો પર પ્રેક્ક્ટકલ કરાવવામા ંઆવિે.  આ ઈન્ટનાશિપ 
દરશમયાન શવદ્યાર્થીઓને ઈન્ડસ્રીઝના િજજ્ઞો દ્વારા માગાદિાન મળી રહિે ઉપરાિં 
પ્રેક્ક્ટકલ અર્થે પેઈડ સોફ્ટવરે , અદ્યિન ર્રસોશસિસ પણ જીટીય ુદ્વારા જ ઉપલબ્ધ 
કરાવવામા ંઆવિે.  
 

 

 


