
 
 

આઈઆઈએમએ એ તેના ઓપન લર્નિંગ પ્લેટફોમમ - ઑનલાઇન@આઈઆઈએમએનો 
શભુારંભ કર્યો 

~ આ પોર્ટલ સમગ્ર વિશ્વમાાં વ્યાિસાવયકો અને વિદ્યાર્થીઓ મારે્ પ્રારાંભિક સ્તર ઉપરાાંત વિવિષ્ર્ અભ્યાસક્રમો પ્રદાન 
કરિે   

~ ચાર ર્થી છ અઠિાડિયાના સમયગાળા મારે્ રચાયેલ વસિંક્રોનસ અને અવસિંક્રોનસ અભ્યાસક્રમોની વિિાળ શે્રણી  

 

15 માર્મ, 2023: અગ્રણી િૈવશ્વક વ્યિસ્ર્થાપન સાંસ્ર્થા, િારતીય પ્રબાંધ સાંસ્ર્થાન અમદાિાદ 
(આઈઆઈએમએ), એક ઑનલાઇન@આઈઆઈએમએ (https://online.iima.ac.in/) - એક એકીકૃત 
પોર્ટલ િરૂ કરિાની જાહરેાત કરી છે જે આઈઆઈએમએ દ્વારા તમામ િતટમાન અને નિા 
ઑનલાઇન પાઠયક્રમની સવુિધા મારે્ના એકલ પ્રિિેદ્વાર તરીકે સેિા આપે છે. સાંસ્ર્થાન આ પોર્ટલ 
દ્વારા વ્યાિસાવયકોને િવિષ્ય મારે્ તૈયાર કરિા અને સમગ્ર વ્યિસાય પડરદૃશ્યમાાં ર્થઈ રહલેા 
ઝિપી ફેરફારો મારે્ િધ ુસારી રીતે સજ્જ કરિામાાં મદદ કરિા મારે્ અનેક નિીન ઑનલાઇન 
પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો રજૂ કરી રહ્ુાં છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાિસાવયકો હિે આ પોર્ટલ દ્વારા 
સમગ્ર વિશ્વના કોઈ પણ ખણૂેર્થી સમાન ઉચ્ચ-ગણુિત્તાિાળાં આઈઆઈએમએનુાં વિક્ષણ મેળિી 
િકે છે. 
 

ઑનલાઇન@આઈઆઈએમએની કેર્લીક મખુ્ય વિિેષતાઓ નીચે મજુબ છે: 
• તે ઉચ્ચ કૌિલ્ય-િધટન કરિા અને સ્તર િધારિા મારે્ સઘન અને ઉચ્ચ-ગણુિત્તાિાળા 

વિક્ષણનો અનિુિ લેિા ઈચ્છતા ઉમેદિારો મારે્ પ્રર્થમ સાંપકટસતૂ્ર તરીકે સેિા આપિે. 
• િીખનારાઓ પાસે વસિંક્રોનસ અર્થિા લાઇિ પાઠયક્રમોની વિિાળ શ્રેણી અને એવસિંક્રોનસ 

અર્થિા સ્િ-ગવતક પાઠયક્રમો િચ્ચે પસાંદગી કરિાનો વિકલ્પ રહિેે, જે તેમની િીખિાની 
જરૂડરયાતોને અનરુૂપ અનકુૂભલત કરેલ છે. 

• આ કોસટ મોિયલુ્સમાાં વિશ્વસ્તરના ફેકલ્ર્ી સભ્યો દ્વારા પારસ્પડરક સાંિાદાત્મક વિક્ષણિાસ્ત્ર 
રજૂ કરિામાાં આિે છે 

• તેમાાં અર્થટિાસ્ત્ર, માનિ સાંસાધન, માડહતી પ્રણાલી, નેતતૃ્િ, વિત્ત તર્થા લેખાકરણ અને િેર્ા 
સાયન્સમાાં અભ્યાસક્રમોની વિિાળ શ્રેણીની પ્રસ્તવુત કરિામાાં આિેલ છે  

• ચારર્થી છ અઠિાડિયાના સમયગાળા મારે્ રચાયેલ, અભ્યાસક્રમના આ મોિયલુને 
િાસ્તવિક-વિશ્વના વ્યિસાવયક પિકારોમાાં િીખનારાઓને તાલીમ આપિા મારે્ 
કાળજીપિૂટક તૈયાર કરિામાાં આવ્યા છે  

https://online.iima.ac.in/


 
• આ અભ્યાસક્રમો લોકવપ્રય ઓનલાઇન એજ્યકેુિન પ્લેર્ફોમટ - સ્િયમ અને કોસેરા પર 

પણ ઉપલબ્ધ છે 

 

આઈઆઈએમએ િવિષ્યમાાં 'લવનિંગ પાર્થ' મોિયલુ પણ રજૂ કરિે, જેનો હતે ુવિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ 
વિક્ષણ-વિષયમાાં આગળ િધિા અર્થિા કૌિલ-િધટન કરિા મારે્ માગટદિટન આપિાનો છે. આ 
'પાર્થ' ફેકલ્ર્ી સભ્યોની મદદ અને માગટદિટનર્થી તૈયાર કરિામાાં આિિે અને દરેક ઉમેદિાર મારે્ 
અનકુૂભલત કરિામાાં આિિે. 
 

પોર્ટલના શિુારાંિની જાહરેાત કરતાાં, આઈઆઈએમએના ર્નદેશક, પ્રોફેસર ભારત ભાસ્કરે જણાવ્યુાં 
હત ુાં કે, “ઑનલાઇન@આઈઆઈએમએ એ અમારી સફરમાાં આગળનુાં એક મહત્ત્િનુાં પગલુાં છે, જે 
અમારી ફેકલ્ર્ીની કુિળતાને વિશ્વિરના ઉમેદિારોના વિિાળ સમહૂ સધુી પહોંચાિે છે. આનાર્થી 
ઉપલબ્ધ પ્રવતિા સમહૂનો ઝિપી વિકાસ ર્થિે એર્લુાં જ નહીં પરાંત ુઉચ્ચ-ગણુિત્તાિાળા વિક્ષણમાાં 
રહલેા િૌગોભલક અિરોધો પણ દૂર ર્થિે. અમારા પ્રયત્નોને િધ ુ વિસ્તતૃ કરિા અને અમારી 
પહોંચ િધારિા મારે્, અમે સ્િયમ અને કોસેરા પર પણ આ અભ્યાસક્રમો રજૂ કરી રહ્યા છીએ. 
અમે માનીએ છીએ કે ઓનલાઈન@આઈઆઈએમએ પર આિનાર પ્રવતિાગીઓને હબૂહ ૂએ જ 
પડરિતટનિીલ વિક્ષણનો અનિુિ પ્રદાન કરિે જેના મારે્ આઈઆઈએમએ જાણીત ુાં છે." 

 

આઈઆઈએમએમાાં આ પ્રોજેક્ર્નુાં નેતતૃ્િ કરી રહલે આઈઆઈએમએના ડીન (કાર્યમક્રમ) પ્રોફેસર 
પ્રદ્યમુ્ન ખોકલેએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે, “લગિગ 15 િષટર્થી આઈઆઈએમએમાાં ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમ 
અમારી રજૂઆતનો જ એક િાગ છે. િષોર્થી, અમે િીખિાની જરૂડરયાતોનો ક્રવમક વિકાસ જોયો 
છે - તે વિકવસત ર્થઈ છે અને િધ ુજડર્લ બની છે, સાર્થે સાર્થે અત્યાંત વિવિષ્ર્ પણ બની છે. 
ઓનલાઈન@આઈઆઈએમએ એ અમારી આ રજૂઆતોની વિવિધતાને િધ ુવિસ્તતૃ કરિાનો અને 
અમારા વિક્ષાર્થીઓન ે સરળ પહોંચની સવુિધા આપિા મારે્ અમારા તમામ ઑનલાઇન 
અભ્યાસક્રમોને એક જગ્યાએ લાિિાનો પ્રયાસ છે. અમે આિા રાખીએ છીએ કે આ એકલ 
પ્રિેિદ્વાર-વસિંગલ ગેર્િે ઇચ્ુક ઉમેદિારોને અમારા તમામ જ્ઞાનિાંિારન ે એક જ જગ્યાએ 
સરળતાર્થી મેળિિામાાં મદદ કરિે અને િીખિાનો આનાંદદાયક અનિુિ પ્રદાન કરિે.” 
 

આઇઆઇએમએ િારતમાાં વિક્ષણના હાઇભિિ મોિલને રજૂ કરિામાાં અગે્રસર રહ્ુાં છે. 
ઓનલાઈન@આઈઆઈએમએને પ્રસ્તતુ કરિાની સાર્થે, સાંસ્ર્થાએ આઈઆઈએમએમાાંર્થી 
વિિેષતાના અભ્યાસક્રમો લેિા ઈચ્છતા દરેકને ગણુિત્તાયકુ્ત પ્રબાંધન વિક્ષણ આપિાના  



 
 

પ્રયત્નોને આગળ િધાયાટ છે. અભ્યાસક્રમો ઉપરાાંત, ઑનલાઇન@આઈઆઈએમએ સહિાગીઓ 
અને ફેકલ્ર્ી સભ્યો િચ્ચે િધ ુડક્રયાપ્રવતડક્રયા કરિા અને સહકમી વિક્ષણને િધારિા મારે્ ફોરમ 
અને ઑનલાઇન વિક્ષણ સમદુાય પણ ઊિા કરિે. 
 

 

આઇઆઇએમ અમદાવાદ ર્વશે: 

ઇન્ન્િયન ઇન્સન્સ્ર્ર્યરૂ્ ઑફ મેનેજમેન્ર્ અમદાિાદ (આઇઆઇએમએ) એ એક અગ્રણી, િૈવશ્વક મેનેજમેન્ર્ 

ઇન્સન્સ્ર્ર્યરૂ્ છે જે મેનેજમેન્ર્ વિક્ષણમાાં શ્રેષ્ઠતાન ેપ્રોત્સાહન આપિામાાં મોખરે છે. તેના અસ્સ્તત્િના 60 

િષોમાાં, તે તેના વિવિષ્ર્ વિક્ષણ, ઉચ્ચ ગણુિત્તાિાળા સાંિોધન, િાવિ નેતાઓનુાં ઉછેર, ઉદ્યોગ, સરકાર, 

સામાજજક સાહસન ેસહાયક અન ેસમાજ પર પ્રગવતિીલ અસર બનાિિા દ્વારા વિદ્વત્તા, પ્રેન્ક્ર્સ અન ે

નીવતમાાં અનકુરણીય યોગદાન મારે્ માન્ય કરિામાાં આવ્યો છે. 

 
આઇઆઇએમ ની સ્ર્થાપના 1961 માાં સરકાર, ઉદ્યોગ અને આંતરરાષ્રીય વિક્ષણવિદો દ્વારા નિીન પહલે 

તરીકે કરિામાાં આિી હતી. ત્યારર્થી તે તેના િૈવશ્વક પદભચહ્નને મજબતૂ કરી રહ્ુાં છે અન ેઆજે 80 ર્થી 

િધ ુર્ોચની આંતરરાષ્રીય સાંસ્ર્થાઓનુાં નેર્િકટ અન ેદુબઈમાાં હાજરી ધરાિે છે. તેના પ્રવતન્ષ્ઠત ફેકલ્ર્ી 

સભ્યો અન ેજીિનના તમામ ક્ષેત્રોમાાં પ્રિાિિાળી હોદ્દાઓ ધરાિતા 40,000 ભતૂપિૂટ વિદ્યાર્થીઓ પણ 

તેની િૈવશ્વક ઓળખમાાં ફાળો આપે છે.   
 

િષોર્થી, આઇઆઇએમ ના િૈક્ષભણક રીતે શ્રેષ્ઠ, બજાર સાંચાભલત અન ેસામાજજક રીતે પ્રિાિિાળી 

કાયટક્રમોએ િૈવશ્વક સ્તરે ઉચ્ચ પ્રવતષ્ઠા અન ેપ્રિાંસા મળેિી છે. EQUIS તરફર્થી આંતરરાષ્રીય માન્યતા 

પ્રાપ્ત કરનાર તે પ્રર્થમ િારતીય સાંસ્ર્થા બની. પ્રવસદ્ધ બે િષટનો પોસ્ર્ ગ્રેજ્યએુર્ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમને્ર્ 

(પીજીપી) એ FT માસ્ર્ર ઇન મેનેજમેન્ર્ રેન્ન્કિંગ્સ 2021 માાં 26મુાં સ્ર્થાન મેળવ્યુાં છે અન ેએક િષીય 

પોસ્ર્ ગ્રેજ્યએુર્ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ર્ ફોર એન્સક્ઝક્યડુર્વ્સ (પીજીપીએક્સ) ને FT ગ્લોબલ એમબીએ 

રેન્ન્કિંગ્સ 2023 માાં 51 સ્ર્થાન આપિામાાં આવ્યુાં છે.  આ સાંસ્ર્થાન ે િારત સરકારના નેિનલ 

ઈન્સન્સ્ર્ર્યિુનલ રેન્ન્કિંગ ફે્રમિકટ (એનઆઈઆરએફ ), ઈન્ન્િયા રેન્ન્કિંગ્સ 2022 માાં પણ પ્રર્થમ સ્ર્થાન 

આપિામાાં આવ્યુાં છે. આઇઆઇએમ ભબઝનેસ લીિસટ, નીવત વનમાટતાઓ, ઉદ્યોગ વ્યાિસાવયકો, 

વિક્ષણવિદો, સરકારી અવધકારીઓ, સિસ્ત્ર દળોના કમટચારીઓ, કૃવષ-વ્યિસાય અને અન્ય વિવિષ્ર્ 

ક્ષેત્રના વનષ્ણાતો અન ેઉદ્યોગસાહવસકોની વિવિધ શ્રણેીન ેકસ્ર્માઇઝ્િ, વમવશ્રત અન ેઓપન  



 
 
 

એનરોલમેન્ર્ ફોમેર્માાં કન્સલ્ર્ન્સી સેિાઓ પ્રદાન કરે છે અન ે200 ર્થી િધ ુક્યરેુરે્િ એન્સક્ઝક્યડુર્િ 

એજ્યકેુિન પ્રોગ્રામ્સ ઑફર કરે છે.  

 
આઇઆઇએમ વિિ ેિધ ુજાણિા મારે્ કૃપા કરીને https://www.આઈઆઈએમએ.ac.in/ ની મલુાકાત 

લો.  

 

મીડડર્યા પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને સપંકમ  કરો -- 
કમલા ર્ૌધરી સરં્ાર કેંદ્ર, આઈઆઈએમએ 

સોડફયા ડક્રસ્ર્ીના | gm-comm@iima.ac.in 

સનુીતા અરવિિંદ | pr@iima.ac.in | +91 84509 00643 

 

આકીટાઇપ 

સમીક્ષા જેર્લી | sameeskha.jaitly@archetype.co | +91 95609 74373 

 

 

 

 


