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Gujarat University and Indian Institute of Sustainability signed an
MoU (Memorandum of Understanding) with United Nations Institute

for Training and Research

Indian Institute of Sustainability

Gujarat University under the patronage of the Government of Gujarat established the Indian
Institute of Sustainability in the direction of “Self Sufficient India” at its research park. 7. Focus
areas of Indian Institute of Sustainability will be on air, water, soil, space, climate, forest, natural
resources, forestry, smart cities and smart villages, agriculture, SDGs, diplomacy, circular
economy, rural development, Futuristic technology for sustainability, human health and
sustainable public policy. Focus areas of IIS have been strategically thought through by the
University and all of them are crucial for State and Nation’s growth and development.

United Nations Institute for Training and Research
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) is a dedicated training arm of
the United Nations system. UNITAR provides training and capacity development activities to
assist mainly developing countries.

The work of the institute is organized under five pillars:

● Promote peace and just and inclusive societies
● Prosperity through sustainable economic growth
● People and social inclusion
● Planet, environmental protection and restoration, and climate change
● Optimizing the use of technology and supporting coherence for the 2030 Agenda

About the event

On 22nd July 2021, an MoU was signed between Gujarat University, IIS and UNITAR (United
Nations Institute for Training and Research) in the presence of Mr. Nikhil Seth, Hon'ble United
Nations Assistant Secretary General as the Chief Guest, Mrs. Roopa Mishra, IAS, Director of
National Jal Jeevan Mission and Department of Drinking Water and Sanitation, Mr. Himanshu
Pandya, Vice Chancellor, Gujarat University, Mr. Jagdish Bhavsar, Pro-Vice Chancellor, Gujarat
University and Sudhanshu Jangir, Director, Indian Institute of Sustainability. There are five
thematic area for work by this MOU between Gujarat University and Indian Institute of



Sustainability signed an MoU (Memorandum of Understanding) with United Nations Institute for
Training and Research, which are as follows:

1. Study Visits to Geneva
2. Online Training Programmes
3. Study Visits to other Cities
4. Training Workshops
5. Joint Academic Programmes

Along with that, the Web Portal of Indian Institute of Sustainability was launched by Mr. Nikhil
Seth. He also showed interest in setting up the centre at Gujarat University through which
Sustainable Development Goals can be promoted and wherein UNITAR, IIS and Gujarat
University shall work together for farmers, communities, policies, fraternity, universities,
academia, municipalities and students through collaborative efforts.

Mrs. Roopa Mishra addressed the audience regarding the ease of the living and tapped water
connection which has been extended to lakhs of houses through their efforts. They are looking
forward to joint efforts with academic institutions such as Indian Institute of Sustainability,
startups, and industries to further their reach in order to help more people in Gujarat.

Mr. Julian Caletti from UNITAR took everyone on a virtual tour of Palais des Nations(Palace of
Nations), Geneva. He stated that through multilateralism and international cooperation we can
achieve the sustainability goals.

Mr. Himanshu Pandya, Chairperson, IIS & Vice Chancellor, Gujarat University expressed that
GU shall work harmoniously with UNITAR to work towards agriculture, water and sustainability
for betterment of the state of Gujarat and assured full support to UNITAR and National Jal
Jeevan Mission.

As per the need of the hour of entrepreneurship, agriculture marketing and supply chain, Indian
Institute of Sustainability designed unique Master level degree program in “Agripreneurship and
Value Chain Management” in collaboration with Pennsylvania State University USA, JUNIA
France, United Nation Institute of Technology and Research, Israel Interdisciplinary Center
(IDC) Herzliya.

It is a uniquely designed action, exposure and experience-oriented program with global
exposure would help students to understand the agriculture ecosystem of PPP (People, Policy
and Professional), so that they could be a better citizen by being entrepreneur or agriculture and
value chain professional in the direction of “Atma Nirbhar Bharat”.



�જુરાત �િુનવિસ�ટ�, ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ�
(આઈઆઈએસ) અને �નુાઇટ�ડ નેશ�સ ઇ���ટટ�ટૂ ફોર ��િન�ગ એ�ડ �રસચ�

(�િુનટાર) વ�ચે એમઓ� ુપર હ�તા�ર થયા

ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ન�ેબ�લટ�

�જુરાત �િુનવિસ�ટ�એ �જુરાત સરકારના સમથ�ન હ�ઠળ તેના સશંોધન પાક�માં “આ�મિનભ�ર ભારત”
ની �દશામાં ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ� સ�ંથાની �થાપના કર� હતી. ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ

ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ�ના ક���ો હવા, પાણી, જમીન, અવકાશ, આબોહવા, વન, �ુદરતી સસંાધનો,
વનીકરણ, �માટ� િસટ�ઝ અને �માટ� િવલેજ, �ૃિષ, એસડ��, ��ુસ��ગીર�, પ�રપ� અથ�ત�ં, �ામીણ
િવકાસ, ભાિવ તકનીક ટકાઉપ�ુ,ં માનવ આરો�ય અને ટકાઉ �હ�ર નીિત. આઈઆઈએસના ફોકસ

�ે�ોનો �િુનવિસ�ટ� �ારા ��હૂા�મક િવચારણા કરવામાં આવી છે અને તે બધા રા�ય અને રા��ની ��ૃ�

અને િવકાસ માટ� િનણા�યક છે.

�નુાઇટ�ડ નશે�સ ઇ���ટટ�ટૂ ફોર ��િન�ગ એ�ડ �રસચ� (�િુનટાર)

�નુાઇટ�ડ નેશ�સ ઇ���ટટ�ટૂ ફોર ��િન�ગ એ�ડ �રસચ� (�િુનટાર) એ સ�ં�ુત રા�� �ણાલીનો સમિપ�ત
તાલીમ હાથ છે. �િુનટાર ��ુય�વ ેિવકાસશીલ દ�શોને સહાય માટ� તાલીમ અને �મતા િવકાસ
��િૃ�ઓ �દાન કર� છે.
સ�ંથા�ુ ંકાય� પાચં �તભંો હ�ઠળ આયોજન કરવામા ંઆ��ું છે:

● શાિંત અને �યાયી અને સમાિવ�ટ સમાજોને �ો�સાહન આપો

● ટકાઉ આિથ�ક િવકાસ �ારા સ��ૃ�
● લોકો અને સામા�જક સમાવશે
● �હ, પયા�વરણીય સરં�ણ અને �નુ�થાપના અને હવામાન પ�રવત�ન

● 2030 એજ�ડા માટ� તકનીક�ના ઉપયોગ અને સહાયક �સુગંતતાને ��ટમાઇઝ કર�ું

ઈવ�ેટ િવશે

22 મી �ુલાઈ 2021 ના   રોજ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�, આઈઆઈએસ અને �નુાઇટ�ડ નેશ�સ ઇ���ટટ�ટૂ

ફોર ��િન�ગ એ�ડ �રસચ� (�િુનટાર) વ�ચે એમઓ�ુ પર હ�તા�ર થયા, �ી િન�ખલ શઠેની, �નુાઇટ�ડ
નેશ�સ આિસ�ટ�ટ સે��ટર� જનરલ ��ુય મહ�માન તર�ક� અને �ીમતી �પાની િમ�ા, આઈ.એ.એસ.,



રા���ય જલ �વન િમશનના ડાયર��ટર અને પીવાના પાણી અને �વ�છતા િવભાગ, �જુરાત

�િુનવિસ�ટ�ના વાઇસ ચા�સેલર �ી �હમા�ંુ પડં�ા, �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના �ો-વાઇસ ચા�સેલર �ી

જગદ�શ ભાવસાર, ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ�ના િનયામક �ધુા�ં ુ�ંગીર ની

ઉપ��થતીમા. સ�ં�ુત રા�� સ�ંથાનો તાલીમ અને સશંોધન સ�ંથા સાથે �જુરાત �િુનવિસ�ટ� અને

ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ� વ�ચે આ એમઓ�ુ �ારા કાય� માટ� પાચં િવષયાસ�ત �ે� છે,
� નીચે �જુબ છે:

● �જનીવા મા �ટડ� િવસીટ
● ઓનલાઇન તાલીમ કાય��મો
● અ�ય શહ�રોનો અ�યાસ

● તાલીમ વક�શોપ
● સ�ં�ુત શ�ૈ�ણક કાય��મો

તેની સાથે જ �ી િન�ખલ શઠે �ારા ઈ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ સ�ટ�ને�બ�લટ�ના વબે પોટ�લની શ�આત

કરવામાં આવી હતી. તેમણે �જુરાત �િુનવિસ�ટ�માં ક��� �થાપવામાં રસ દાખ�યો, �ના �ારા �થાયી
િવકાસ લ�યોને �ો�સાહન મળ� શક� અને �િુન.ટ�.એ.આર., આઈ.આઈ.એસ. અને �જુરાત �િુનવિસ�ટ�

ખે�તૂ, સ�દુાયો, નીિતઓ, �બરાદરો, �િુનવિસ�ટ�ઓ, એક�ડ�મીઆ, નગરપા�લકાઓ અને િવ�ાથ�ઓ

માટ� સહયોગી �ય�નો �ારા મળ�ને કામ કરશ ે.

�ીમતી �પા િમ�ાએ તેમના �ય�નો �ારા લાખો ઘરો �ધુી ઇઝ ઓફ લીવ�ગ અને ટ�પ કર�લા પાણીના

જોડાણની સરળતા �ગે �ોતાઓને સબંોધન ક�ુ�. તેઓ �જુરાતમાં વ�ુ લોકોને મદદ કરવા માટ�

તેમની પહ�ચને આગળ વધારવા માટ� ભારતીય સ�ંથાિનક સ�ંથા, �ટાટ�અ�સ અને ઉ�ોગો �વી

શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓ સાથ ેસ�ં�ુત �યાસોની રાહ જોઈ ર�ા છે.

�િુનટારના �ી �ુ�લયન કલેટ�, �નેવાના પેલેસ ડ�સ નેશ�સ (પેલેસ ઓફ નેશ�સ) ની વ�ુ�અલ �રૂ

પર બધાને લઈ ગયા. તેમણે જણા��ું હ� ું ક� બ�પુ�ીકરણ અને �તરરા���ય સહયોગ �ારા આપણે

સ�ટ�ને�બ�લટ�ના લ�યો �ા�ત કર� શક�એ છ�એ.

�ી �હમા�ંુ પડં�ા, અ�ય�, આઈઆઈએસ અને વાઇસ ચા�સેલર, �જુરાત �િુનવિસ�ટ�એ જણા��ું હ� ું

ક� �જુરાત �િુનવિસ�ટ�, �િુન.ટ�.આર. સાથ ેમળ�ને �ૃિષ, પાણી અને �જુરાત રા�યની �ધુારણા માટ�



��થરતા તરફ કામ કરશે અને �િુન.ટ�.આર. અને રા���ય જલ �વન િમશનને સ�ંણૂ� સમથ�ન

આપવાની ખાતર� આપી.

ઉ�ોગસાહિસકતા, �ૃિષ માક��ટ�ગ અને સ�લાય ચેઇનની જ��રયાત �જુબ, ઇ��ડયન ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ

સ�ટ�ને�બલીટ�એ પે��સલવનેીયા �ટ�ટ �િુનવિસ�ટ� �એુસએ, �ુનઆઈઆઈ �ા�સ, �નુાઇટ�ડ નેશન

ઇ���ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો�ના સહયોગથી "એ���ાઇ�સશીપ એ�ડ વ�ે� ુચેઇન મેનેજમે�ટ" મા ંઅન�ય

મા�ટર લેવલ �ડ�ી �ો�ામ �ડઝાઇન કય�. અને સશંોધન, ઇઝરાઇલ ઇ�ટર�ડિસ���લનર� સે�ટર

(આઈડ�સી) હઝ�લીયા.

આ એક િવિશ�ટ ર�તે રચાયેલ ��યા છે, વિૈ�ક સપંક� સાથે એ�સપોઝર અને અ�ભુવલ�ી કાય��મ

િવ�ાથ�ઓને પી.પી.પી. (�ૃિષ, નીિત અને �યવસાિયક) ના �ૃિષ ઇકોિસ�ટમને સમજવામાં મદદ કરશ,ે
�થી તેઓ ઉ�મી અથવા �ૃિષ અને ��ૂય સાકંળ બનીને વ�ુ સારા નાગ�રક બની શક�. "આ�મા િનભ�ર

ભારત" ની �દશામા ં�યાવસાિયક.

More Information:

Sudhanshu Jangir, Director, Indian Institute of Sustainability,

Email: Sudhanshu@gujaratuniversity.ac.in
Contact: 0091 9871834490

mailto:Sudhanshu@gujaratuniversity.ac.in
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