
�ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ�, અમદાવાદ માં, 8મી ઓગ�ટ 2022 ના રોજ સવારે 10:30 વા�ય ે�ડ�જટલ આઈ �ારા 
આયો�જત ક�રયર અને �બઝનેસ ડવેલપમે�ટ માં ��ે�ડ�ગ �ડ�જટલ ટ�ેનોલો� ની �ૂ�મકા પરના �થમ સે�મનાર 
�વશે તમને જણાવતા અમને �ુબજ આનંદ થાય છે. માનનીય વાઈસ ચા�સેલર �ો. �હમાં�ુ એ. પં�ા સાહેબ 
અને ર���ાર ડો. પી.એમ. પટેલ સાહેબ �વશેષ અ�ત�થ છે. 100 થી વ�ુ સં�થાઓ ના �વ�ાથ�ઓ આ ઇવે�ટ 
માં જોડાશે. 

અમા��  માન�ું છે કે આ એક �ૂબ જ મા�હતી�દ સે�મનાર રહેશે, અમારા �વ�ાથ�ઓ નવી ટકેનોલો� ની 
�ડ�જટલ તકનીકો શીખશે અને નવા ઉ�ોગસાહ�સક તર�કે તેમની કાર�કદ�ને આકાર આપશે. અમે માનીએ છ�એ
કે આ ��ે�ડ�ગ �વષયો પર દરેક ને �શ��ત કરવા માટ ેનાના પગલાં લેવા જોઈએ.

અમારો ઉ�ે�ય �વ�ાથ�ઓ અને આવનારા �ુવાનો માં કાર�કદ� અને �યાપાર �વકાસ માં �ડ�જટલ ટ�ેનોલો� ના 
�યાલ ને �વ��ૃત કરવાનો અને �કા�શત કરવાનો છે. અમે ઈ�છ�એ છ�એ કે આ ��ૂહરચનાઓ નો ઉપયોગ કયા� 
પછ� બધા �વ�ાથ�ઓ કહ� શકે કે "હુ�  પણ �ડ�જટ!"

�ડ�જટલ આઈ કોપ�રેટ અને �વ�ાથ�ઓને કાર�કદ� લ�ી �ડ�જટલ માક��ટ�ગ તાલીમ પણ �દાન કરે છે. આ ઇવે�ટ 
માં કોપ�રેટ ક�પનીઓ પણ પોતાના �ડ�જટલ �યવસાયના ભાગ �પે પોતાના કમ�ચાર�ઓ સાથે પણ ઇવે�ટ મા ં
જોડાઈ શકે છે. આ જ �મમાં, સેનેટે હોલ, �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ� ખાતે રા�ય-�તર ની ઇવે�ટ �ું આયોજન કર� 
ર�ા છે. આ ઈવે�ટ માટ ે�ટ�કટ �ુ�ક�ગ પણ શ� થઈ ગ�ું છે. બધી સીટો �ુક થાય તે પહેલા, તમાર� સીટ �રઝવ� 
કરવા માટ ેઅ�યારે જ ડ��ટલ આઈ વેબસાઈટ www.digitalimarketing.com/events ની �ુલાકાત લો 
અથવા તમે હમણાં ન�ધણી કરવા માટ ે�ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ� વેબસાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in ની 
પણ �ુલાકાત લઈ શકો છો.

SCAN FOR REGISTRATION 

 �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ�માં સે�મનાર

કાર�કદ� અને �યવસાયના �વકાસમાં �ડ�જટલ ટે�નોલો�ની �ૂ�મકા પર
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We are very happy to inform you about the first seminar on 'The Role of Trending
Digital Technology in Career and Business Development' organized by Digital i on
8th August 2022 at 10:30 am at Gujarat University, Ahmedabad. Honorable Vice
Chancellor Prof. Himanshu A Pandya and Registrar Dr. P.M. Patel is the special
guests. Students from more than 100 institutions will participate in this event. We
believe this will be a very informative seminar, our students will learn digital
techniques of new technologies and shape their careers as new entrepreneurs. We
believe that small steps must be taken to educate everyone on these trending
topics.

Our aim is to expand and illuminate the concept of digital technology in career and
business development among students and future youth. We want all students to be
able to say "Mai Bhi Digital" after using these strategies.

Digital i also provides career-oriented digital marketing training to the corporates
and students. The corporate companies can also join the event with its employees
as a part of its digital business. In the same vein, Digital i is organizing a state-level
event at Senate Hall, Gujarat University. Ticket booking for the event has also
started. Before all the seats are booked, visit the Digital i website
www.digitalimarketing.com/events now to reserve your seat or you can visit the
Gujarat University's website www.gujaratuniversity.ac.in to register now.

The First and the Largest 
Seminar at Gujarat University on


