
                                                                                                                                  
 

આઈઆઈએમ અમદાવાદ ખાતે ડિડિટલ રૂપાાંતરણ કેંદ્ર દ્વારા ઉદ્યોગ ભાગીદારો સાથે મળીને ડરટેલ 

ટેક કન્સોડટિયમની સ્થાપના   

~ શરૂઆતના વર્ષ માટે ફ્લિપકાટષ  મખુ્ય ભાગીદાર તરીકે જોડાયુું  

~ આ કન્સોફ્ટષયમ ફ્રટેિ બ્રાન્્સ, ટેક્નોિોજી ભાગીદારો અને શૈક્ષફ્િક ફ્વદ્વાનોુંને જોડતા વ્યૂહાત્મક પુિ 

તરીકે કામ કરશે અને આ ફ્વર્યોમાું અદ્યતન ગ્રાહક સુંશોધન અને નવપ્રવતષનોને આગળ વધારશે. 

 

23 માર્િ, 2022: અગ્રિી વફૈ્િક મેનેજમેન્ટ સુંસ્થા ભારતીય પ્રબુંધ સુંસ્થાન અમદાવાદ (આઈઆઈએમએ) 

ખાતે ફ્ડફ્જટિ રૂપાુંતરિ કેંદ્રએ તાજતેરમાું ફ્રટેિ ટેક કન્સોફ્ટષયમની સ્થાપના કરી છે અને ભારતમાું અનકે 

ફ્રટેિ અને ટેક્નોિોજી સુંસ્થાઓ સાથે સહયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ કન્સોફ્ટષયમ દેશના ફ્રટેિ ટેક 

અગ્રિીઓ વચ્ચે વધ ુસારા સહયોગ માટે ઊું ડા જ્ઞાન, સુંશોધન અને ઉદ્યોગની શે્રષ્ઠ પદ્ધફ્તઓને રજૂ કરવા માટે 

કામ કરશે. ભારત ફ્સ્થત ઈ-કોમસષ માકેટપ્િેસ ફ્લિપકાટષ  આ કન્સોફ્ટષયમના પ્રારુંફ્ભક વર્ષ માટે મુખ્ય ભાગીદાર 

તરીકે જોડાયુું છે, જ ેઆ પ્રયાસમાું યોગદાન આપવા માટે ઈન્ટરનટે ઈકોફ્સસ્ટમમાું તેના ઉદ્યોગ જ્ઞાન અન ે

અનુભવ અને ગ્રાહક આુંતરદૃફ્િને ઉપયોગમાું િાવશે.  

 

કોરોના મહામારીના છેલિાું બે વર્ષમાું, છૂટક વ્યાપાર ક્ષેત્રએ મોટા પાયે અનુકૂિન કયુું છે. ફ્રટેિનુું 

ફ્ડફ્જટિાઇઝેશન ઝડપી ગફ્તએ થયુું છે અને તેનાથી ઓનિાઈન અને પરુંપરાગત ફ્રટેિસષ બુંનેન ેઅસર થઈ 

છે. આ કન્સોફ્ટષયમ મોટાભાગે દેશમાું ફ્રટેિના ફ્ડજીટિાઇઝેશન પર ગ્રાહકોના ફ્નરપેક્ષ અવાજન ે આગળ 

િાવશે જ ેફ્રટેિસષને તેમના ગ્રાહકોને વધુ સારી રીતે સમજવામાું મદદ કરશે. 

 

કન્સોફ્ટષયમની સ્થાપનાની જરૂફ્રયાત ફ્વશે બોિતા, આઈઆઈએમએ ખાતે ફ્ડફ્જટિ રૂપાુંતરિ કેંદ્રના 

અધ્યક્ષ, પ્રોફેસર પુંકજ સેફ્તયાએ જિાવ્યુું હતુું કે, "આ સહયોગ દ્વારા, અમે ફ્રટેિ ક્ષેત્ર જ ેસમસ્યાઓનો સામનો 

કરી રહ્ુું છે તેના પર અદ્યતન સુંશોધન શરૂ કરવાનુું, આુંતરદૃફ્િ એકફ્ત્રત કરવાનુું અને સમગ્ર ઉદ્યોગમાું 

ફ્રટેિસષને વતષમાન માુંગ સાથ ેગફ્ત જાળવી રાખવામાું મદદ કરવા માટે જ્ઞાન પહોુંચાડવાની સુફ્વધા આપવાનુું 

િક્ષ્ય રાખીએ છીએ. અમે આને તાત્કાફ્િક જરૂફ્રયાત તરીકે ઓળખીએ છીએ કારિ કે ફ્રટેિરોએ ગ્રાહકોની 

સતત બદિાતી પસુંદગીઓ અને નવી તકનીકી નવપ્રવતષનોના આગમન પર ઝડપથી પ્રફ્તફ્િયા આપવાની 

જરૂર છે. ઈન્વેન્ટરીનુું સુંચાિન, શ્રફ્મકોની અછત, સપ્િાય ચેઈન િોફ્જફ્સ્ટક્સ અને ટકાઉ પ્રેફ્ક્ટસનુું પાિન એ 

કેટિાક અન્ય પડકારો છે જનેો મોટા ભાગના ઓનિાઈન ફ્વિેતાઓ સામનો કરી રહ્ા છે. ફ્ડફ્જટિ રૂપાુંતરિ 

કેંદ્ર સુંશોધન દ્વારા એકત્ર કરાયેિી આુંતરદૃફ્િનુું ફ્નમાષિ કરશે અને તેન ેસૌની વચ્ચે રજૂ કરશે જ ેસમગ્ર ભાગીદારો 

દ્વારા ઉકેિોના ફ્વકાસને સક્ષમ કરી શકે છે."  

 

આ કન્સોફ્ટષયમ જ ેકેટિીક પ્રવૃફ્િઓ હાથ ધરશે તેમાું દેશવ્યાપી ઉપભોક્તા સવેક્ષિો, કેસ સ્ટડીનો ફ્વકાસ, 

ક્ષેત્રના પ્રયોગો અને સુંશોધન અભ્યાસો, ફ્રટેિ ટેક વફે્બનાર, સમ્મેિનો અને બીજી ઘિી બધી બાબતોનો 

સમાવેશ થાય છે. આ હસ્તક્ષેપ ફ્વચારોના સ્વસ્થ િોસ-પોફ્િનશેન અને કુંપનીઓ અને ઉદ્યોગો વચ્ચે જ્ઞાન 

પ્રદાન કરવાની મુંજૂરી આપશે એટિુું જ નહી ું, પરુંતુ આ સાથે ગ્રાહકોની આદતો, ઉપયોગ, ઉત્પ્રેરકો અન ે

અવરોધોના સુંદભષમાું શીખવા માટે સક્ષમ કરવા માટે ઓપન ડેટા સ્ત્રોતો બનાવવામાું પિ મદદ કરશે. 

 

આ સહયોગથી સેક્ટરને કેવી રીતે િાભ મળશે તેના પર પોતાના ફ્વચારો જિાવતા ફ્લિપકાટષના ચીફ પ્રોડક્ટ 

અને ટેક્નોિોજી ઓફ્ફસર, જ્યન્દ્રન વેિગુોપાિે જિાવ્યુું હતુું કે, "ભારતમાું આધફુ્નક ફ્રટેિ ઇકોફ્સસ્ટમ છેલિાું 



                                                                                                                                  
ઘિાું વર્ોમાું ઝડપી ફ્ડફ્જટિ અુંગીકરિથી અભૂતપૂવષ ઝડપે વેગીિી બની છે. ઝડપી બદિાતી ગ્રાહક 

પસુંદગીઓ અન ેજરૂફ્રયાતો સાથે, બ્રાન્્સ માટે આ ગફ્તશીિ બજારમાું ફ્વકાસ કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ 

છે કે ટેકનોિોજીની શફ્ક્તનો િાભ ઉઠાવવો. આઈઆઈએમએ સાથેના અમારા સહયોગ અને ગ્રાહક 

સવેક્ષિમાુંથી મળેિી આુંતરદૃફ્િ દ્વારા, અમે તકોને ઓળખવા અને જ્ઞાનની વહેંચિી, સુંશોધન અને તાિીમ 

માટે ફોરમ બનાવવાનો ઈરાદો ધરાવીએ છીએ જ ેફ્કરાિા દુકાનો, ફ્રટેિસષ અને ગ્રાહકો માટે વધુ મૂલયવાન 

બનવા માટે ફ્રટેિ ઈકોફ્સસ્ટમને પફ્રવફ્તષત કરવામાું મદદ કરશે." 

 

આઈઆઈએમએ ખાતે ફ્ડફ્જટિ રૂપાુંતરિ કેંદ્રનુું ઉદ્ઘાટન ગયા વર્ે કરવામાું આવ્યુું હતુું અને તે એવી પ્રવૃફ્િઓ 

પર ધ્યાન કેફ્ન્દ્રત કર ેછે જ ેફ્ડફ્જટિ ઇકોફ્સસ્ટમની સમજિમાું વધારો કર ેઅને નેતૃત્વન ેઉત્પ્રફે્રત કરે, કારિ કે 

તે ફ્ડફ્જટિ ટર ાન્સફોમશેન માટે ફ્વચારશીિ નેતૃત્વ પ્રદાન કરવા માટે સુંશોધન અન ેફ્વકાસમાું તેની કુશળતાનો 

િાભ િે છે. 

 

આઈઆઈએમ અમદાવાદ ડવશે: 

ભારતીય પ્રબુંધ સુંસ્થાન અમદાવાદ (આઈઆઈએમએ) એ એક અગ્રિી, વૈફ્િક પ્રબુંધ સુંસ્થાન છે જ ેપ્રબુંધ ફ્શક્ષિમાું 

શ્રેષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવામાું મોખર ેરહી છે. તેના અફ્સ્તત્વના 60 વર્ોમાું, તે તેના ફ્વફ્શિ ફ્શક્ષિ, ઉચ્ચ ગુિવિાવાળા 

સુંશોધન, ભાફ્વ અગ્રિીઓઓને પોર્વા, ઉદ્યોગ, સરકાર, સામાફ્જક સાહસને સમથષન આપવા અને સમાજ પર 

પ્રગફ્તશીિ અસર બનાવીને તે દ્વારા ફ્શષ્યવૃફ્િ, વ્યવહાર અને નીફ્તમાું અનુકરિીય યોગદાન માટે સવષસ્વીકૃત છે. 

 

આઈઆઈએમએની સ્થાપના 1961 માું સરકાર, ઉદ્યોગ અને આુંતરરાિર ીય ફ્શક્ષિફ્વદો દ્વારા નવીન પહેિ તરીકે કરવામાું 

આવી હતી. ત્યારથી તેિે તેના વૈફ્િક પદફ્ચહ્નને મજબૂત બનાવ્યુું છે અને આજ ેતેની પાસે 80થી વધુ ટોચની આુંતરરાિર ીય 

સુંસ્થાઓનુું નેટવકષ  છે અને દુબઈમાું પિ હવે મોજૂદ છે. તેના પ્રફ્તફ્ષ્ઠત ફેકલટી સભ્યો અને િગભગ 40,000થી વધુ ભૂતપૂવષ 

ફ્વદ્યાથીઓ કે જઓે જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાું પ્રભાવશાળી હોદ્દા ધરાવે છે તેઓ પિ તેની વૈફ્િક ઓળખમાું ફાળો આપે 

છે. 

 

આટિાું વર્ોમાું, આઈઆઈએમએ એ શૈક્ષફ્િક રીતે શ્રેષ્ઠ, બજાર સુંચાફ્િત અને સામાફ્જક રીતે પ્રભાવશાળી કાયષિમોથી 

વૈફ્િક સ્તર ેઉચ્ચ પ્રફ્તષ્ઠા અને પ્રશુંસા મેળવી છે. ઈફ્િસ તરફથી આુંતરરાિર ીય માન્યતા પ્રાપ્ત કરનાર તે પ્રથમ ભારતીય 

સુંસ્થા બની. તેના પ્રખ્યાત બે-વર્ીય અનુસ્નાતક પાઠ્યિમ (પીજીપી) એ એફટી માસ્ટસષ ઇન મેનેજમેન્ટ રફે્ન્કુંગ્સ 2020માું 

20મુું સ્થાન મેળવ્યુું છે અને એફ્ક્ઝક્યુફ્ટવ્સ માટેના એક વર્ષના અનુસ્નાતક પાઠ્યિમ (પીજીપીએક્સ)ને એફટી ગ્િોબિ 

એમબીએ રફે્ન્કુંગ-2021માું 48મુું સ્થાન આપવામાું આવ્યુું છે. આ સુંસ્થાને ભારત સરકારના રાિર ીય સુંસ્થાગત રેંફ્કુંગ 

ફે્રમવકષ  (એનઆઈઆરએફ), ઈફ્ન્ડયા રફે્ન્કુંગ્સ 2020માું પિ પ્રથમ સ્થાન આપવામાું આવ્યુું છે. આઈઆઈએમએ 

વૈફ્વધ્યસભર પે્રક્ષકો માટે વૈફ્વધ્યપૂિષ, ફ્મફ્શ્રત અને ઓપન એનરોિમેન્ટ ફોમેટમાું કાઉન્સેફ્િુંગ સેવાઓ અને 200થી વધુ 

ક્યુરટેેડ એફ્ક્ઝક્યુફ્ટવ એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ પ્રસ્તુત કર ે છે. આમાું વ્યવસાય િીડરો, નીફ્ત ફ્નમાષતાઓ, ઉદ્યોગ 

વ્યાવસાફ્યકો, ફ્શક્ષિફ્વદો, સરકારી અફ્ધકારીઓ, સશસ્ત્ર સેનાદળોના કમષચારીઓ, કૃફ્ર્-વ્યવસાય અને અન્ય ફ્વફ્શિ 

ક્ષેત્રના ફ્નષ્િાતો અને ઉદ્યોગસાહફ્સકોનો સમાવેશ થાય છે. આઈઆઈએમએ ફ્વશે વધુ માફ્હતી માટે કૃપા કરીને આ 

ફ્િુંક પર ફ્ક્િક કરો: https://www.iima.ac.in/ 

 

મીફ્ડયા પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને નીચે જિાવેિા િોકોનો સુંપકષ  કરો 

સોફ્ફયા ફ્િસ્ટીના | gm-comm@iima.ac.in 

સુફ્નતા અરફ્વુંદ | pr@iima.ac.in | +91-8450900643 

mailto:gm-comm@iima.ac.in
mailto:pr@iima.ac.in


                                                                                                                                  
 

 

 

ડલલપકાટિ  ગ્રુપ ડવશે 

 

ફ્લિપકાટષ  ગ્રૂપ ભારતની અગ્રિી ફ્ડફ્જટિ વાફ્િજ્ય સુંસ્થાઓમાુંની એક છે અને તેમાું ગપૃ કુંપનીઓ ફ્લિપકાટષ , 

ફ્મુંત્રા, ફ્લિપકાટષ  હોિસેિ, ફ્લિપકાટષ  હેલથ પ્િસ અને ફ્ક્િયરફ્ટરપનો સમાવેશ થાય છે. આ ગૃપ ફોનપમેાું 

બહુમતી શેરહોલડર પિ છે, જ ેભારતમાું અગ્રિી પેમને્ટ એપ્સમાુંની એક છે. 

  

2007 માું શરૂ થયેિા ફ્લિપકાટષ  ગૃપ ે80થી વધ ુશે્રિીઓમાું 150 ફ્મફ્િયનથી વધુ ઉત્પાદનો ઓફર કરીને, 400 

ફ્મફ્િયનથી વધનુા નોુંધાયેિા ગ્રાહક આધાર સાથે, િાખો ગ્રાહકો, ફ્વિેતાઓ, વપેારીઓ અને નાના વ્યવસાયોન ે

ભારતની ફ્ડફ્જટિ વાફ્િજ્ય િાુંફ્તનો ભાગ બનવા સક્ષમ બનાવ્યા છે. ભારતમાું વાફ્િજ્યનુું િોકશાહીકરિ, 

ત્યાું સુધીની પહોુંચ અને એફોડેફ્બફ્િટી, ગ્રાહકોને ખુશ કરવા, ઇકોફ્સસ્ટમમાું િાખો નોકરીઓનુું સજષન કરવા 

અને ઉદ્યોગસાહફ્સકો અને એમએસએમઈની પેઢીઓન ે સશક્ત કરવાના અમારા પ્રયાસોએ અમને ઘિા 

ઉદ્યોગો પર નવપ્રવતષન િાવવા માટે પ્રરેિા આપી છે. ફ્લિપકાટષ કેશ ઓન ફ્ડફ્િવરી, નો કોસ્ટ ઈએમઆઈ અન ે

સરળ વળતર (ઇઝી ફ્રટનષ) જવેી અગ્રિી સેવાઓ માટે જાિીતુું છે જ ેગ્રાહક-કેફ્ન્દ્રત નવપ્રવતષન છે જિેે િાખો 

ભારતીયો માટે ઓનિાઇન શોફ્પુંગને વધુ સુિભ અને સસ્તુું બનાવ્યુું છે. ફ્લિપકાટષ  પોતાની ગપૃ કુંપનીઓ સાથ ે

મળીન ેટેક્નોિોજી દ્વારા ભારતમાું વાફ્િજ્યમાું પફ્રવતષન િાવવા માટે પ્રફ્તબદ્ધ છે. 

  

વધુ માફ્હતી માટે, કૃપા કરીન ેmedia@flipkart.com નો સુંપકષ  કરો 
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