IIMAના 57માાં કોન્વોકેશનમાાંથી 584 વવદ્યાથીઓ સ્નાતક થયા
~ અધ્યક્ષ શ્રી કુ માર મંગલમ બિડ઼લા અને મુખ્ય અતિતિ શ્રીમિી ફાલ્ગુની નાયર અને પ્રોફેસર એરોલ
ડિસોઝા િાયરે ક્ટર IIMAએ મેળાવિાને સંિોતિિ કરી
~ 57 મું વાતષિક દીક્ષાંિ સમારોહ લુઈ કાહ્ન પ્લાઝા ખાિે િે વષષના અંિરાલ િાદ યોજાયો હિો

13 એવિલ, 2022: એક અગ્રણી વૈતિક મેનેજમેન્ટ સંસ્િા, ઇન્ન્િયન ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ
(IIMA) આજે િેના કેમ્પસમાં િેનો 57 મો વાતષિક દીક્ષાંિ સમારોહ યોજાયો હિો. આ સમારં ભ પ્રખ્યાિ લુઈ
કાહ્ન પ્લાઝાના લીલાછમ લૉન પર યોજવામાં આવ્યો હિો, જે 1974 િી આઈઆઈએમએ ખાિે યોજાયેલા
િમામ કોન્વોકેશન માટેન ુ ં સ્િળ છે . નોંિનીય છે કે, આ કોન્વોકેશન િે વષષના અંિરાલ પછી કેમ્પસમાં
યોજવામાં આવ્્ું હતુ.ં
આ વષે કોન્વોકેશનમાં, IIMA િોિષ ઓફ ગવનષસષ ના અધ્યક્ષ, શ્રી કુમાર મંગલમ બિડ઼લા, અને પ્રોફેસર
એરોલ ડિસોઝા, ડિરે ક્ટર, IIMA અને અન્ય િોિષ સભ્યો સાિે, IIMA ના ભ ૂિપ ૂવષ તવદ્યાિી અને Nykaa.com
ના સ્િાપક અને મુખ્ય કાયષકારી અતિકારી, શ્રીમિી ફાલ્ગુની નાયર મુખ્ય અતિતિ િરીકે જોિાયા હિા.

િીન (પ્રોગ્રામ્સ), િીન (ફેકલ્ટી), િીન (ભ ૂિપ ૂવષ તવદ્યાિીઓ અને િાહ્ય સંિિ
ં ો); કાયષક્રમના અધ્યક્ષોએ
ઔપચાડરક શોભાયાત્રાનુ ં નેત ૃત્વ ક્ુું હતું જેમાં PGP, PGP-FABM, PGPX અને PhD કાયષક્રમોના ફેકલ્ટી
સભ્યો અને તવદ્યાિીઓ જોિાયા હિા. તવદ્યાિીઓએ િેમના સંિતં િિ કાયષક્રમોનુ ં પ્રતિતનતિત્વ કરિા આછા
વાદળી, લીલો, નારં ગી અને પીળો રં ગના કલરના પટ્ટાઓ પહેયાષ હિા.

જ્યારે શોભાયાત્રા લુઈ કાહ્ન પ્લાઝામાં પ્રવેશ્ુ,ં જે અસ્િ િિા સ ૂયષના સોનેરી પ્રકાશમાં ઝળહળત ું હતુ,ં ત્યારે
મંચ પરના મહાનુભાવો, િોિષ ના સભ્યો, મહેમાનો, તવદ્યાિીઓના પડરવારના સભ્યો અને IIMA સમુદાયના
અન્ય સભ્યોએ િેમનુ ં જોરિી િાળીઓ વગાિીને સ્વાગિ ક્ુ.ું

શ્રી બિડ઼લાએ દીક્ષાંિ સમારોહને ખુલ્લું જાહેર ક્ુ,ું અને સમારં ભની શરૂઆિ સંસ્િાની પરં પરા, IIMA
સમુદાયના સભ્ય દ્વારા પ્રાિષનાની સાિે િઈ.

આ વષે, િે વષષના પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ (PGP); ફૂિ એન્િ એગ્રીબિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં
િે વષષનો પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ પ્રોગ્રામ (PGP-FABM); એક વષષનો ફુલ ટાઈમ પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ પ્રોગ્રામ ઇન
મેનેજમેન્ટ ફોર એન્સક્ઝક્યુડટવ્સ (PGPX) અને પીએચિી પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ (PhD) ના 584 તવદ્યાિીઓ
IIMAમાંિી સ્નાિક િયા.

દરે ક પ્રોગ્રામમાંિી િેચ ટોપસષને િેમની શૈક્ષબણક તસદ્ધિઓની માન્યિામાં ગોલ્િ મેિલ એનાયિ કરવામાં
આવ્યા હિા. PGP માંિી શુભમ ગોયલ, વૈભવ અગ્રવાલ અને તનતિન કુલશ્રેષ્ઠ, PGPX માંિી અતમિ
કુમાર શૈબક્ષક મેિલ મેળવનારા હિા.

સ્નાિક તવદ્યાિીઓ સાિે િેમના અનુભવો શેર કરિા; શ્રી કુ માર માંગલમ બિડ઼લાએ કહ્ુ,ં "બિઝનેસ
બિલ્િીંગના મ ૂળભ ૂિ તસિાંિો કદાચ હવે પહેલા કરિા વધુ સાચા છે . આવનારા િોિા વષોમાં િાહ્ય
સંજોગો ચોક્કસપણે તવકરાળ રીિે િદલાશે. ત્યાં ઘણી ચમકદાર િકો હશે જે િમારા માગષમાં આવશે,
િમને િેમના ક્ષબણક વચનોિી લલચાવશે. આ િમારી કારડકદીના સંદભષમાં એટલું જ સાચું છે . િેિી,
માગષમાં રહેવ ું મહત્વપ ૂણષ છે . કઈ સમસ્યાઓ અને કેવા પ્રકારના લોકો િમને ઉત્તેજજિ કરે છે િે
ઓળખો અને િે િંનેમાં સમય ફાળવો. ટૂંકા ગાળાના ફ્રોિને િહાર કાઢો.
િમારી પસંદગીમાં એક સારો માગષદશષક તસિાંિ એ છે કે જ્યાં ઊજાષ િમને લઈ જાય ત્યાં જાવ. આ
તવચારને એક અવિરણ દ્વારા શ્રેષ્ઠ રીિે સમજાવવામાં આવ્્ુ ં છે જે આજે સવારે મારા whatsapp ફીિ
પર આવ્્ું છે - "એવા લોકો સાિે વળગી રહો કે જેઓ િમારામાંિી જાદુ ખેંચે છે અને ગાંિપણ નહીં."
ુ ી ફાલ્ગન
ુ ી નાયરે કહ્ુ,ં ““રસ્િામાં જોખમ લેવાિી િરશો નહીં. િમે એવા
કોન્વોકેશનને સંિોિિા, સશ્ર
તવિમાં પ્રવેશી રહ્યા છો જે હવે વધુને વધુ જોખમ-મૈત્રીપ ૂણષ છે . િમારી કારડકદીના શરૂઆિના વષો

યોગ્ય જોખમો લઈને તવિાવો અને િમારા પર કેટલાક િોલ્િ દાવ લગાવો. િમને શુ ં ગમે છે અને શું

નિી િેન ુ ં પરીક્ષણ કરો. એવી ભ ૂતમકાઓ લો જે િમને િમારા કમ્ફટષ ઝોનની િહાર રાખે અને િમારી
જાિને પિકારે . નવી રુબચઓ શોિો અને િમે જે કૌશલ્યોમાં ઉત્કૃષ્ટ છો િેના પર સિરિા મેળવો. િમે

જીવનમાંિી શુ ં ઇચ્છો છો િે તવશે આજે િમારી પાસે િિા જવાિો હોવા જરૂરી નિી પરં ત ુ િમારી
પાસે િમારા જીવનના વિષમાન િિક્કામાં ઓછી િકે ડકિંમિનો લાભ છે િેિી િેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ

કરો. અને યાદ રાખો, કોઈ શું કહે છે િે મહત્વનુ ં નિી, િે ફરીિી શરૂ કરવામાં ક્યારે ય મોડું િત ું નિી.

તનણષય લેવો હંમેશા સરળ હોિો નિી, અને ઘણી વાર કોઈ સીિો જવાિ હોિો નિી. િેિી, િમારા
સાહસ પર એક હદ સુિી તવિાસ રાખો, િે િમને સારી રીિે માગષદશષન આપશે.”
તવદ્યાિીઓને સંિોિિા, પ્રોફેસર એરોલ િી'સોઝાએ િેમના પરં પરાગિ ભાષણમાં કહ્ુ,ં " તપ્રય તવદ્યાિીઓ
સંચાલકો માટે લેન્િસ્કેપ િદલાઈ ગયો છે . િે હવે ટૂંકા ગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યો અને કાયષક્ષમ

અમલીકરણ તવશે નિી. અત્યતિક નાણાકીય કટોકટી િી, અને િેનાિી પણ વધુ વૈતિક રોગચાળા
પછી, સ્વેશિકબલિંગ એલોન મસ્ક માટે િોિો અવકાશ છે પરં ત ુ કરુણા અને સહયોગ જેવી નરમ

કુશળિા ટોચની આવશયકિા હશે. કોપોરે ટ વ્્ ૂહરચના પર િમારા મંિવ્યો મહત્વપ ૂણષ હશે પરં ત ુ િે જ
રીિે આિોહવા પડરવિષન, ભેદભાવ અને સમાવેશ, માનવ અતિકાર, સંસ્કૃતિ ્ુિો અને અન્ય ઘણા

મુદ્દાઓ પરના તવચારો પણ મહત્વપ ૂણષ હશે. િમે સંસ્િાની િહાર િેમજ અંદરિી પિકારોનો સામનો
કરશો. િોફાની સમયમાં આપનુ ં સ્વાગિ છે . િમે ક્યારે ક ખોટા પિવાના જ છો અને િમારે િમારી
નિળાઈને સ્વીકારવી જોઈએ. અસંમતિ અને રચનાત્મક ટીકાને પ્રોત્સાડહિ કરો. મને તવિાસ છે કે
િમે એકિીજા પાસેિી અને કેમ્પસમાંિી ઘણુ ં શીખ્યા છો અને િમે ખ ૂિ આગળ વિશો.

સંસ્િાના તવદ્યાિીઓ િરીકે તવિને િમારો સમય, િમારી િોિી સંપતત્ત અને િમારી શ્રેષ્ઠિા આપો.

અમે િમારી તસદ્ધિઓ પર ગવષ અને ખુશીિી જોઈશુ ં અને અમે િમારા દુ:ખને વહેંચીશુ.ં િમે ખુશ અને
સફળ િનો. ઘણી િિી શુભેચ્છાઓ."
ગયા વર્ષોની કેટલીક હાઇલાઇટ્સ
છે લ્લા િે વષષિી અતનતિિિા અને અવ્યવસ્િા હોવા છિાં, IIMA ના તવદ્યાિીઓએ શૈક્ષબણક અને બિનશૈક્ષબણક િંને વ્યવસાયોમાં ઉત્કૃષ્ટ દે ખાવ કરીને, િેમની પ્રગતિમાં પિકારોનો સામનો કયો. િેઓ એવા
અનુભવોમાંિી પસાર િયા જે અભ ૂિપ ૂવષ અને અનન્ય હિા.

સુપ્રતસિ IIMA કેમ્પસના અનુભવની ભાવના પ્રમાણે, તવદ્યાિીઓએ અનુકૂલન ક્ુું અને શીખવાની અને
આનંદ માણવાની રીિો ઘિી. પિકારોનો સામનો કરવા માટે , િેઓ પ્રતિકૂળિાઓને અસરકારક રીિે
ફેરવવાનુ ં પણ શીખ્યા કે જેિી િેઓ સ્સ્િતિસ્િાપકિા, અનુકૂલનક્ષમિા અને મુશકેલ પડરસ્સ્િતિઓમાંિી
િેમની િરફેણમાં કામ કરી શકે.
વગો અને પરીક્ષાઓમાં હાજરી આપવા ઉપરાંિ, િેઓએ ક્લિ રન, ટી-નાઈટ, િ રે િ બિક સતમટ, કૃતષ
મંિન, IIMA TEDx સ્પીકર તસરીઝ અને અન્ય તવદ્યાિીઓની ઘણી પ્રવ ૃતત્તઓ જેવી ઈવેન્્સનુ ં આયોજન ,
વચ્્ુઅ
ષ લ અને ઓન-ગ્રાઉન્િ ક્ુું હતુ.ં

વધુમાં, તવદ્યાિીઓએ ફેકલ્ટી સભ્યો, બિન-લાભકારી સંસ્િાઓ સાિે હાિ તમલાવ્યા અને વૈતિક રોગચાળા
દરતમયાન અમદાવાદની આસપાસના વંબચિોને મદદ અને ટેકો આપ્યો.

િીજી િરફ, IIMAએ પણ આ વષે રે કોિષ પ્લેસમેન્્સ નોંિાવ્યા છે , જે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા તશક્ષણઅબભગમ અને િેના તવદ્યાિીઓની ઉદ્યોગ-િત્પરિાને પ્રમાબણિ કરવાનુ ં ચાલુ રાખે છે . સ્ટુિન્ટ પ્લેસમેન્ટ
કતમટીએ સફળિાપ ૂવષક તવદ્યાિીઓને ઘણી કંપનીઓમાં મ ૂકવા માટે વચ્્ુઅ
ષ લ રીિે ફાઇનલ અને સમર
પ્લેસમેન્ટ એકીકૃિ રીિે હાિ િયાષ હિા. IIMAના ભ ૂિપ ૂવષ તવદ્યાિીઓના પ્રદશષને ભરિી કરનારાઓમાં
તવિાસ વિારવાનુ ં ચાલુ રાખ્્ુ ં છે જે તવતવિ ક્ષેત્રોમાં તવતવિ ભ ૂતમકાઓમાં જોઈ શકાય છે . વૈતિક
રોગચાળાને કારણે અતનતિિિા હોવા છિાં, IIMA પ્લેસમેન્ટમાં કેમ્પસની મુલાકાિ લેિી કંપનીઓની
સંખ્યામાં વિારો જોવા મળ્યો છે અને અમારા તવદ્યાિીઓને ઓફર કરવામાં આવિી નોકરીની તવતવિ
ભ ૂતમકાઓમાં પણ વિારો િયો છે .

શ્રી બિિલાએ 57 મુ ં વાતષિક દીક્ષાંિ સમારોહ િંિ જાહેર ક્ુું અને દીક્ષાંિ સમારોહ ખ ૂિ જ સારી રીિે સંપન્ન
િયો. સાંજ ભાવુક િની ગઈ કારણ કે તવદ્યાિીઓએ ગુિિાય કહેવા લાગ્યા હિા, િેમના તમત્રો અને

પડરવારો સાિે ફોટો અને સેલ્ફી લીિી અને IIMAમાં િેમની સફરમાં ભાગ લેનારા દરે કનો આભાર માન્યો.
હાિ તમલાવવા અને આબલિંગન પર પાિંદી હોવા છિાં, હાસ્ય અને સૌહાદષ પર કોઈ પાિંદી નહોિી કારણ
કે િેઓએ તવિ માટે વધુ સારા ભતવષ્યમાં યોગદાન આપવાનો િેમનો સંકલ્પ અને આકાંક્ષા શેર કરી હિી.

િેના 60માં વષષમાં, IIMA વારસો ભારિમાં અને વૈતિક સ્િરે પ્રભાવ પાિવાનુ ં ચાલુ રાખ્યો છે . આજે
સ્નાિક િયેલા તવદ્યાિીઓની વિષમાન િેચ સાિે, IIMA પાસે હવે 41,138 મેમ્િર સ્રોંગ ગ્લોિલ
એલ્્ુમની નેટવકષ છે , જેમાં પ્રખ્યાિ બિઝનેસ લીિસષ, સફળ ઉદ્યોગસાહતસકો, જાણીિા નીતિ તનમાષિાઓ
અને રાજદ્વારીઓ, પ્રતિન્ષ્ઠિ તશક્ષણતવદો અને સામાજજક ક્ષેત્રના પડરવિષનકિાષઓ, પ્રખ્યાિ કલાકારો અને
લેખકો વગેરેનો સમાવેશ િાય છે , જેઓ પોિપોિાના સંગઠનો અને મોટા પાયે સમાજમાં િેમની હાજરીનો
અનુભવ કરાવે છે .

IIM અમદાવાદ વવશે
ઇન્ન્િયન ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ (IIMA) એ એક અગ્રણી, વૈતિક મેનેજમેન્ટ ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ

છે જે મેનેજમેન્ટ તશક્ષણમાં શ્રેષ્ઠિાને પ્રોત્સાહન આપવામાં મોખરે છે . િેના અસ્સ્િત્વના 60 વષોમાં,
િે િેના તવતશષ્ટ તશક્ષણ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સંશોિન, ભાતવ નેિાઓનુ ં ઉછે ર, ઉદ્યોગ, સરકાર,
સામાજજક સાહસને સહાયક અને સમાજ પર પ્રગતિશીલ અસર િનાવવા દ્વારા તવદ્વત્તા, પ્રેન્ક્ટસ અને
નીતિમાં અનુકરણીય યોગદાન માટે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે .

IIMA ની સ્િાપના 1961 માં સરકાર, ઉદ્યોગ અને આંિરરાષ્રીય તશક્ષણતવદો દ્વારા નવીન પહેલ િરીકે
કરવામાં આવી હિી. ત્યારિી િે િેના વૈતિક પદબચહ્નને મજબ ૂિ કરી રહ્ું છે અને આજે 80 િી વધુ
ટોચની આંિરરાષ્રીય સંસ્િાઓનુ ં નેટવકષ અને દુિઈમાં હાજરી િરાવે છે . િેના પ્રતિન્ષ્ઠિ ફેકલ્ટી
સભ્યો અને 41,138 ભ ૂિપ ૂવષ તવદ્યાિીઓ પણ જીવનના િમામ ક્ષેત્રોમાં પ્રભાવશાળી હોદ્દાઓ િરાવિા
િેની વૈતિક ઓળખમાં ફાળો આપે છે .

વષોિી, IIMA ના શૈક્ષબણક રીિે શ્રેષ્ઠ, િજાર સંચાબલિ અને સામાજજક રીિે પ્રભાવશાળી કાયષક્રમોએ
વૈતિક સ્િરે ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠા અને પ્રશંસા મેળવી છે . EQUIS િરફિી આંિરરાષ્રીય માન્યિા પ્રાપ્િ

કરનાર િે પ્રિમ ભારિીય સંસ્િા િની. પ્રતસિ િે વષષનો પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ
(PGP) એ FT માસ્ટર ઇન મેનેજમેન્ટ રે ન્ન્કિંગ્સ 2020 માં 20મુ ં સ્િાન મેળવ્્ુ ં છે અને એક વષીય

પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ ફોર એન્સક્ઝક્યુડટવ્સ (PGPX) ને FT ગ્લોિલ MBA રે ન્ન્કિંગ્સ
2021 માં 48મુ ં સ્િાન આપવામાં આવ્્ુ ં છે . આ સંસ્િાને ભારિ સરકારના નેશનલ ઈન્સન્સ્ટટયુશનલ
રે ન્ન્કિંગ ફ્રેમવકષ (NIRF ), ઈન્ન્િયા રે ન્ન્કિંગ્સ 2020 માં પણ પ્રિમ સ્િાન આપવામાં આવ્્ુ ં છે . IIMA

બિઝનેસ લીિસષ, નીતિ તનમાષિાઓ, ઉદ્યોગ વ્યાવસાતયકો, તશક્ષણતવદો, સરકારી અતિકારીઓ, સશસ્ત્ર
દળોના કમષચારીઓ, કૃતષ-વ્યવસાય અને અન્ય તવતશષ્ટ ક્ષેત્રના તનષ્ણાિો અને ઉદ્યોગસાહતસકોની

તવતવિ શ્રેણીને કસ્ટમાઇઝ્િ, તમતશ્રિ અને ઓપન એનરોલમેન્ટ ફોમેટમાં કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પ્રદાન

કરે છે અને 200 િી વધુ ક્યુરેટેિ એન્સક્ઝક્યુડટવ એજ્્ુકેશન પ્રોગ્રામ્સ ઑફર કરે છે . IIMA તવશે વધુ
જાણવા માટે કૃપા કરીને https://www.iima.ac.in/ ની મુલાકાિ લો.

કોઈપણ મીડિયા સાંિવાં િત િશ્નો માટે, કૃપા કરીને સાંપકક કરો:
સોડફયા ડક્રસ્ટીના | gm-comm@iima.ac.in

સુતનિા અરતવિંદ | pr@iima.ac.in | +91-8450900643

