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IIMA દ્વારા તેના પ્રથમ ફેકલ્ટી સભ્યના સન્માનમાાં કમલા ચૌધરી કોમ્યનુનકેશન હબની 
સ્થાપના 

નશક્ષક દિવસ 2022 પર જાહરે કરાયેલ, હબ આ સાંસ્થાની બ્રાન્ડને વૈનિક સ્તરે વધારવામાાં મિિ કરશે 
 

 
 

5 સપ્ટેમ્બર, 2022: શિક્ષક દિન શનશિત્તે, ઇન્ડિયન ઇન્સડટિિયિૂ ઑફ િેનેજિેડિ અિિાવાિ (IIMA), એક 
અગ્રણી વૈશિક િેનેજિેડિ સટંથા, કિલા ચૌધરી કોમ્યશુનકેિન હબની રચનાની જાહરેાત કરે છે, જેનુ ં
નાિ તેના પ્રથિ ફેકલ્િી સભ્ય, પ્રોફેસર કિલા ચૌધરી અને IIMA ની વદૃ્ધિ અને સફળતાિા ં તેિના 
ઉત્કૃષ્િ યોગિાન પરથી રાખવાિા ંઆવયુ ંછે. 
 

પ્રોફેસર કિલા ચૌધરી, એક પ્રખ્યાત શિક્ષણિાસ્ત્રી, IIMA ના પ્રથિ ફેકલ્િી સભ્ય હતા. તે IIMA 

સોસાયિીની સભ્ય હતી અને 1962િા ંIIMA બોિડિા ં શનયકુ્ત થનારી પ્રથિ ફેકલ્િી નોશિની હતી. તે 

એક તેજટવી શિક્ષક અન ેઅગ્રણી 3TP શસશનયર િેનેજિેડિ િેવલપિેડિ પ્રોગ્રાિની લેખખકા હતી જેણે 
IIMAને એન્સક્િક્યદુિવ એજ્યકેુિનિા ંઅગ્રણી ટથાન આપયુ ંહત ુ.ં 
 

કિલા ચૌધરી કોમ્યશુનકેિન હબ િેનેજિેડિ એજ્યકેુિન અને દરસચડિા ં IIMAના નેતતૃ્વને એકીકૃત 
કરવાિા ં તેિજ કોમ્યશુનકેિન અને િાકેદિિંગ એંગેજિેડિના પોિડફોખલયો દ્વારા IIMA બ્રાડિને પ્રિોિ 
કરવાિા ં કેન્ડિય ભશૂિકા ભજવિે. આ હબ સટંથાની અને તેના તિાિ આંતદરક અને બાહ્ય 
દહતધારકોની જરૂદરયાતો પરૂી પાિતા એકીકૃત એકિ તરીકે કાયડ કરિે. તેની િોચની 
પ્રાથશિકતાઓિાનંી એક વૈશિક ટતરે IIMA બ્રાડિને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાની રહિેે. તેના િૈડિિેિા ં
સતત બિલાતી દિજજિલ દુશનયાિા ંસચંાર, સલંગ્ન અને પ્રભાશવત કરવાિા ંસટંથાને િિિ કરવા િાિે 
શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને નવીન શવચારો લાવવાનો સિાવેિ થાય છે. 
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આઈઆઈએિએના ભતૂપવૂડ શવદ્યાથીઓ રૂપા અને શવવેક કુિવાના િાનને કારણ ેહબ આકાર લઈ રહ્ુ ં
છે. આ જાહરેાત કરતા આઈઆઈએિએના િાયરેક્િર, પ્રોફેસર એરોલ િી'સોિાએ જણાવયુ ંહત ુ ંકે "િને 
કિલા ચૌધરી કોમ્યશુનકેિન હબની જાહરેાત કરતા આનિં થાય છે, જે એક િહત્વાકાકં્ષી પ્રયાસ છે જેનુ ં
નાિ એક અગ્રણી િેનેજિેડિ એજ્યકેુિશનટિ અને સટંથા ખબલ્િર, પ્રોફેસર કિલા ચૌધરીના િાનિા 
યોગ્ય રીતે આપવાિા ંઆવયુ ં છે. રૂપા અને શવવેક કુિવાના સિથડન શવના હબ િક્ય ન હોત, જેિણે 
આ અસાધારણ અને દૂરંિેિી શવચારને ક્યરેુિ કરવા િાિે અિારી સાથે નજીકથી સહયોગ કયો હતો જે 
વૈશિક ટતરે IIMA બ્રાડિને પ્રોત્સાહન આપવાના િહત્વપણૂડ ધ્યેયને સક્ષિ કરિે." 

 

કોમ્યશુનકેિન હબની રચનાને સિથડન આપવા અંગેના તેિના િતંવયો િેર કરતા ં આઈઆઈએિએના 
ભતૂપવૂડ શવદ્યાથીઓ, રૂપા અને શવવેક કુિવા જણાવયુ ંહત ુ ંકે, “આઈઆઈએિએ વૈશિક ટતરે િેનેજિેડિ 
શિક્ષણ અને સિંોધનિા ંતેની ઉત્કૃષ્િતા વધારવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. કિલા ચૌધરી કોમ્યશુનકેિન 
હબની ટથાપના સચંાર અને િાકેદિિંગિા ં રોકાણ વધારીને આ પ્રયાસને સિથડન આપિે. સટંથાના 
ગૌરવિાળી ભતૂપવૂડ શવદ્યાથીઓ તરીકે, અિે હબને િેકો આપવા િાિે શવિેષાશધકાર અનભુવીએ છીએ. 
પ્રોફેસર ચૌધરીના નાિ પર હબનુ ં નાિકરણ એ સટંથાિા ં તેિના પ્રમખુ અને પાયાના યોગિાનન ે
ઓળખવાની અને સડિાન કરવાની તક છે.” 

 

કિલા ચૌધરી કોમ્યશુનકેિડસ હબ તાજેતરના વષોિા ં IIMA દ્વારા હાથ ધરવાિા ં આવેલી અગ્રણી 
પહલેોની શે્રણીિા ંનવીનતિ છે. આ બધુ ંતેના ભતૂપવૂડ શવદ્યાથીઓ, પ્રશતન્ષ્ઠત વયક્ક્તઓ અને જાણીતી 
સટંથાઓના સિથડનથી િક્ય બડયુ ં છે જેઓ સટંથાના શવિનને િેર કરે છે અને તેના શવકાસ િાિે 
તેિનો સિય, પ્રયત્નો અને ભિંોળ સિશપિત કયો છે. છ િાયકા પછી પણ, આઈઆઈએિએનો વારસો 
ભારત અને સિગ્ર શવિિા ંગુજંાયિાન છે. જેિ જેિ તે આગળ વધે છે તેિ, સટંથાએ િોચની વૈશિક 
િેનેજિેડિ સટંથાઓિાનંી એક તરીકે તેની પ્રશતષ્ઠાને રેખાદંકત કરવાની યોજના ટપષ્િપણે શનધાડદરત 
કરી છે. 
 

 

IIM અમિાવાિ નવશે: 
ઇન્ડિયન ઇન્સડટિિયિૂ ઑફ િેનેજિેડિ અિિાવાિ (IIMA) એ એક અગ્રણી, વૈશિક િેનેજિેડિ ઇન્સડટિિયિૂ છે જે િેનેજિેડિ 
શિક્ષણિા ં શે્રષ્ઠતાને પ્રોત્સાહન આપવાિા ં િોખરે છે. તેના અક્ટતત્વના 60 વષોિા,ં તે તેના શવશિષ્િ શિક્ષણ, ઉચ્ચ 
ગણુવત્તાવાળા સિંોધન, ભાશવ નેતાઓનુ ંઉછેર, ઉદ્યોગ, સરકાર, સાિાજજક સાહસને સહાયક અને સિાજ પર પ્રગશતિીલ 
અસર બનાવવા દ્વારા શવદ્વત્તા, પે્રન્ક્િસ અને નીશતિા ંઅનકુરણીય યોગિાન િાિે ટવીકારવાિા ંઆવયો છે. 
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IIMA ની ટથાપના 1961 િા ંસરકાર, ઉદ્યોગ અને આંતરરાષ્રીય શિક્ષણશવિો દ્વારા નવીન પહલે તરીકે કરવાિા ંઆવી 
હતી. ત્યારથી તે તેના વૈશિક પિખચહ્નને િજબતૂ કરી રહ્ુ ં છે અને આજે 80 થી વધ ુિોચની આંતરરાષ્રીય સટંથાઓનુ ં
નેિવકડ અને દુબઈિા ંહાજરી ધરાવે છે. તેના પ્રશતન્ષ્ઠત ફેકલ્િી સભ્યો અને 40,000 ભતૂપવૂડ શવદ્યાથીઓ પણ જીવનના 
તિાિ ક્ષેત્રોિા ંપ્રભાવિાળી હોદ્દાઓ ધરાવતા તેની વૈશિક ઓળખિા ંફાળો આપે છે. 

  

વષોથી, IIMA ના િૈક્ષખણક રીતે શે્રષ્ઠ, બજાર સચંાખલત અને સાિાજજક રીતે પ્રભાવિાળી કાયડક્રિોએ વૈશિક ટતરે ઉચ્ચ 
પ્રશતષ્ઠા અને પ્રિસંા િેળવી છે. EQUIS તરફથી આંતરરાષ્રીય િાડયતા પ્રાપત કરનાર તે પ્રથિ ભારતીય સટંથા બની. 
પ્રશસિ બે વષડનો પોટિ ગ્રેજ્યએુિ પ્રોગ્રાિ ઇન િેનેજિેડિ (PGP) એ FT િાટિર ઇન િેનેજિેડિ રેન્ડકિંગ્સ 2021 િા ં26મુ ં
ટથાન િેળવયુ ં છે અને એક વષીય પોટિ ગ્રેજ્યએુિ પ્રોગ્રાિ ઇન િેનેજિેડિ ફોર એન્સક્િક્યદુિવસ (PGPX) ને FT ગ્લોબલ 
MBA રેન્ડકિંગ્સ 2022 િા ં62મુ ંટથાન આપવાિા ંઆવયુ ંછે.  આ સટંથાને ભારત સરકારના નેિનલ ઈન્સડટિિયિુનલ રેન્ડકિંગ 
ફે્રિવકડ (NIRF ), ઈન્ડિયા રેન્ડકિંગ્સ 2022 િા ં પણ પ્રથિ ટથાન આપવાિા ં આવયુ ં છે. IIMA ખબિનેસ લીિસડ, નીશત 
શનિાડતાઓ, ઉદ્યોગ વયાવસાશયકો, શિક્ષણશવિો, સરકારી અશધકારીઓ, સિસ્ત્ર િળોના કિડચારીઓ, કૃશષ-વયવસાય અને અડય 
શવશિષ્િ ક્ષેત્રના શનષ્ણાતો અને ઉદ્યોગસાહશસકોની શવશવધ શે્રણીને કટિિાઇઝ્િ, શિશશ્રત અને ઓપન એનરોલિેડિ ફોિેિિા ં
કડસલ્િડસી સેવાઓ પ્રિાન કરે છે અને 200 થી વધ ુક્યરેુિેિ એન્સક્િક્યદુિવ એજ્યકેુિન પ્રોગ્રામ્સ ઑફર કરે છે. IIMA શવિે 
વધ ુજાણવા િાિે કૃપા કરીને https://www.iima.ac.in/ ની મલુાકાત લો.  

   

 કોઈપણ મીદડયા સાંબાંનધત પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને સાંપકક કરો: 
સોદફયા દક્રટિીના | gm-comm@iima.ac.in 
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