
રાય યનુિવનસિટી, અમદાવાદ દ્વારા તા. 23 ફેબ્રઆુરી, 2019િા રોજ ઇન્ટરિેશિ 

કૉિફેરન્સનુું આયોજિ કરવામાું આવયુું હત ુું. 
 

તા. 23 પેબ્રઆુયી, 2019ના યજ 'ગ્રફર ચેરેન્જીવ એન્જડ ઇનલેળન ઈન વામન્જવ એન્જડ ભેનેજભેન્જટ' 

ય ઇન્જટયનેળનર કૉનપેયન્જવ મજાઈ જેભાાં  વલવલધ વનષ્ણાત, વળક્ષણવલદ, વાંળધક, વલદ્વાન અને 

વલદ્યાથીઓ ઉસ્થથત યહ્ાાં શતાાં. 
 

યવુનલવવિટીનાાં વબાગશૃભાાં આંતયયાષ્રીમ યીદનુાં આમજન કયલાભાાં આલેલુાં. પ્ર. અવનર તભય 

(ડેપ્યટુી પ્રલથટ & યજજથરાય, યામ યવુનલવવિટી), ડૉ. ભાઈકર રઈવ ફ્રયેવ (પાઉન્જડેળન ગલનનય, 

વેંટ એન્જટની'ઝ એકેડેભી, રાંડન, ય.ુકે.), શ્રી વનરેળ દેવાઇ (લૈજ્ઞાવનક અને એવવવમેટ ડડયેક્ટય, 

SAC -ઈવય , અભદાલાદ), ડૉ. વલયાંચી ળાશ (ડડયેક્ટય, વાગા રેફયેટયીઝ, ચેયભેન GSB IDMA), 

ચેક ડયબ્લરકભાાંથી ડૉ. ફશદાન લરન્જડા (ડડાટન ભેન્જટ ઑપ ભેથેભેડટક્વ ઍન્જડ ક્લન્ન્જટટેડટલ ભેથડ્વ, 

યવુનલવવિટી ઑપ ાયડુલફવ), ડૉ. વભરથરાલ શફ, ઇન્સન્જથટટયટુ ઑપ વવથટભ એન્સન્જજવનમડયિંગ અને 

ઇન્જપભેટીક્વ, યવુનલવવિટી ઑપ ાયડુલફવ), કૉન્જપયન્જવ વેકે્રટયી પ્ર. આવળ યાભી અને વલયેન્જર વવિંઘ, 

કૉન્જપયન્જવ ચૅય પ્ર. (ડૉ.)યેળ ળાશ અને પ્ર. (ડૉ.) પ્રદી ઝા દ્વાયા દી પ્રાગટય વાથે વયથલતી 
લાંદના કયલાભાાં આલી. 
 

કામનક્રભન આયાંબ પ્ર. અવનર તભય (ડેપ્યટુી પ્રલથટ & યજજથરાય, યામ યવુનલવવિટી) દ્વાયા રકનાાં 
અલબલાદન દ્વાયા ળરૂ થમ. ત્માયફાદ પ્રથતાલના અને વાંળધનત્રનાાં વાંકરનનુાં પથુતક વલભચન 

કયલાભાાં આવયુાં. 
 

પ્ર. (ડૉ.) પ્રદી ઝા એ રકને લૈવિક વભથમાઓ અને લૈજ્ઞાવનક નાલીન્જમ ય તાનુાં લક્તવમ યજુ 

કયુું. શ્રી વનરેળ દેવાઇએ રકડયલશનભાાં ડયભટ વેસ્ન્જવિંગ જેલી લૈજ્ઞાવનક દ્ધવત વલળે ભાડશતી 
આી. ડૉ. વલયાંચી ળાશએ ‘Cheaper, Faster and Simpler’ન ખ્મારની  રકને વભજ આી. 
ડૉ. ભાઈકર રઈવ ફ્રયેવએ ફદરાલની જરુયીઆત ય તાના વલચાય યજૂ કમાન. 
 

ચેક ડયબ્લરકભાાંથી ડૉ. ફશદાન લરન્જડા અને ડૉ. વભરથરાલ શફએ  વલજ્ઞાન અને વમલથથાન 

કે્ષત્રભાાં તાજેતયના પેયપાય અને વલકાવ અંગે તાનુાં જ્ઞાન લશેંચયુાં. 
 

ભધ્માહ્ન ફાદ વલવલધ થધનક દ્વાયા વલવલધ કે્ષત્રનાાં વાંળધનત્ર ય તાનાાં ભાંતવમ પ્રથતતુ કમાું. 
ડૉ. ડકળય બાનળુારી અને ડૉ. આયતી ઠક્કયએ અનકુ્રભે ભેનેજભેન્જટ અને વામન્જવના વલળેજ્ઞ તયીકે 

ફજાલેરી પયજ ય વાંલક્ષપ્તભાાં તાનાાં વલચાય યજૂ કમાન. 



 

પ્ર. અવનર તભય દ્વાયા શે્રષ્ઠ ેય પયુથકાયની જાશયેાત કયલાભાાં આલી શતી. જેભાાં ળૈક્ષલણક અને 

ઉદ્યગ વલબાગભાાં  ડૉ. વનશાડયકા ળાશ (લીય નભનદ દલક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિટી) અને  વલદ્યાથી 
વલબાગભાાં  કુાંદન બ્રાહ્મણીમાને શે્રષ્ઠ વાંળધનત્ર ભાટે પયુથકૃત કયામા. 
 

ફધા પ્રવતવનવધઓને પ્રભાણત્રથી નલાજલાભાાં આવમા શતા. પ્ર. લીયેન્જર વવિંશ નાગડયમા દ્વાયા 
આબાયવલવધ વાથે કામનક્રભનુાં વભાન કયલાભાાં આવયુાં. આ ઇન્જટયનેળનર કૉનપેયન્જવભાાં દેળ-

વલદેળભાાંથી વલવલધ વનષ્ણાત, વળક્ષણવલદ, વાંળધક, વલદ્વાન અને વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ભકરલાભાાં 
આલેરાાં 90 વાંળધનત્રભાાંથી 63 વાંળધનત્ર પથુતકરૂે પ્રકાવળત કયલાભાાં આવમા. પાઇનાન્જવ, 

ઇકનવભક્વ, ભાકેડટિંગ, એચ.આય અને ગલનનન્જવ લરવી, આઇટી અને ઓયેળન્જવ, આંતયયાષ્રીમ 

લેાય, થરેટેી અને એન્જરવપ્રન્જમયળી, ગલણતળાસ્ત્ર, બોવતકળાસ્ત્ર અને યવામણળાસ્ત્ર જેલા વલવલધ 

વલમ ય વાંળધનત્ર યજૂ કયલાભાાં આવમા.RUICON-2019ને ખફૂજ વાય પ્રવતવાદ 

ભળ્મ. આંતયયાષ્રીમ ડયદ વપ આમજન અને વાંકરન ભાટે તભાભ કઓડડિનેટય, વવભવતઓ, 

થટાપ વભ્મ અને થલમાંવેલક વલદ્યાથીઓ દ્વાયા કયામેરા પ્રમાવ અવાધાયણ શતા.  
 


