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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.
2.
3.
4.
5.

Study Visits to Geneva
Online Training Programmes
Study Visits to other Cities
Training Workshops
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”.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટે નેબિલિટી

(આઈઆઈએસ) અને યુનાઇટે ડ નેશન્સ ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ફોર ટ્રે નિંગ એન્ડ રિસર્ચ
(યુનિટાર) વચ્ચે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર થયા

ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટેનબિ
ે લિટી
ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ગુજરાત સરકારના સમર્થન હેઠળ તેના સંશોધન પાર્કમાં “આત્મનિર્ભર ભારત”

ની દિશામાં ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટે નેબિલિટી સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ
ઓફ સસ્ટે નેબિલિટીના કેન્દ્રો હવા, પાણી, જમીન, અવકાશ, આબોહવા, વન, કુદરતી સંસાધનો,

વનીકરણ, સ્માર્ટ સિટીઝ અને સ્માર્ટ વિલેજ, કૃષિ, એસડીજી, મુત્સદ્દીગીરી, પરિપત્ર અર્થતંત્ર, ગ્રામીણ
વિકાસ, ભાવિ તકનીક ટકાઉપણુ,ં માનવ આરોગ્ય અને ટકાઉ જાહેર નીતિ. આઈઆઈએસના ફોકસ

ક્ષેત્રોનો યુનિવર્સિટી દ્વારા વ્ય ૂહાત્મક વિચારણા કરવામાં આવી છે અને તે બધા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની વ ૃદ્ધિ
અને વિકાસ માટે નિર્ણાયક છે .

યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ફોર ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચ (યુનિટાર)
યુનાઇટે ડ નેશન્સ ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ફોર ટ્રે નિંગ એન્ડ રિસર્ચ (યુનિટાર) એ સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર પ્રણાલીનો સમર્પિત
તાલીમ હાથ છે . યુનિટાર મુખ્યત્વે વિકાસશીલ દે શોને સહાય માટે તાલીમ અને ક્ષમતા વિકાસ
પ્રવ ૃત્તિઓ પ્રદાન કરે છે .
સંસ્થાનુ ં કાર્ય પાંચ સ્તંભો હેઠળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે :
● શાંતિ અને ન્યાયી અને સમાવિષ્ટ સમાજોને પ્રોત્સાહન આપો
● ટકાઉ આર્થિક વિકાસ દ્વારા સમ ૃદ્ધિ
● લોકો અને સામાજિક સમાવેશ
● ગ્રહ, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને પુનસ્થાપના અને હવામાન પરિવર્તન
● 2030 એજન્ડા માટે તકનીકીના ઉપયોગ અને સહાયક સુસગ
ં તતાને પ્ટિમાઇઝ કરવું

ઈવેન્ટ વિશે
22 મી જુલાઈ 2021 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, આઈઆઈએસ અને યુનાઇટે ડ નેશન્સ ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ

ફોર ટ્રે નિંગ એન્ડ રિસર્ચ (યુનિટાર) વચ્ચે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર થયા, શ્રી નિખિલ શેઠની, યુનાઇટે ડ
નેશન્સ આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી જનરલ મુખ્ય મહેમાન તરીકે અને શ્રીમતી રૂપાની મિશ્રા, આઈ.એ.એસ.,

રાષ્ટ્રીય જલ જીવન મિશનના ડાયરે ક્ટર અને પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતા વિભાગ, ગુજરાત

યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી હિમાંશ ુ પંડ્યા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રો-વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી
જગદીશ ભાવસાર, ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટે નેબિલિટીના નિયામક સુધાંશ ુ જાંગીર ની

ઉપસ્થિતીમા. સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર સંસ્થાનો તાલીમ અને સંશોધન સંસ્થા સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને
ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટે નેબિલિટી વચ્ચે આ એમઓયુ દ્વારા કાર્ય માટે પાંચ વિષયાસક્ત ક્ષેત્ર છે ,
જે નીચે મુજબ છે :

● જિનીવા મા સ્ટડી વિસીટ

● ઓનલાઇન તાલીમ કાર્યક્રમો
● અન્ય શહેરોનો અભ્યાસ
● તાલીમ વર્કશોપ

● સંયક્ુ ત શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો
તેની સાથે જ શ્રી નિખિલ શેઠ દ્વારા ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ સસ્ટે નેબિલિટીના વેબ પોર્ટલની શરૂઆત

કરવામાં આવી હતી. તેમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કેન્દ્ર સ્થાપવામાં રસ દાખવ્યો, જેના દ્વારા સ્થાયી

વિકાસ લક્ષ્યોને પ્રોત્સાહન મળી શકે અને યુનિ.ટી.એ.આર., આઈ.આઈ.એસ. અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ૂ , સમુદાયો, નીતિઓ, બિરાદરો, યુનિવર્સિટીઓ, એકેડેમીઆ, નગરપાલિકાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ
ખેડત
માટે સહયોગી પ્રયત્નો દ્વારા મળીને કામ કરશે .

શ્રીમતી રૂપા મિશ્રાએ તેમના પ્રયત્નો દ્વારા લાખો ઘરો સુધી ઇઝ ઓફ લીવીંગ અને ટે પ કરે લા પાણીના
જોડાણની સરળતા અંગે શ્રોતાઓને સંબોધન કર્યું. તેઓ ગુજરાતમાં વધુ લોકોને મદદ કરવા માટે
તેમની પહોંચને આગળ વધારવા માટે ભારતીય સંસ્થાનિક સંસ્થા, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ઉદ્યોગો જેવી
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે સંયક્ુ ત પ્રયાસોની રાહ જોઈ રહ્યા છે .

ૂ
યુનિટારના શ્રી જુલિયન કલેટી, જીનેવાના પેલેસ ડેસ નેશન્સ (પેલેસ ઓફ નેશન્સ) ની વર્ચુઅલ ટર
પર બધાને લઈ ગયા. તેમણે જણાવ્યું હત ું કે બહપ
ુ ક્ષીકરણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દ્વારા આપણે
સસ્ટે નેબિલિટીના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

શ્રી હિમાંશ ુ પંડ્યા, અધ્યક્ષ, આઈઆઈએસ અને વાઇસ ચાન્સેલર, ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ જણાવ્યું હત ું
કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, યુનિ.ટી.આર. સાથે મળીને કૃષિ, પાણી અને ગુજરાત રાજ્યની સુધારણા માટે

સ્થિરતા તરફ કામ કરશે અને યુનિ.ટી.આર. અને રાષ્ટ્રીય જલ જીવન મિશનને સંપ ૂર્ણ સમર્થન
આપવાની ખાતરી આપી.

ઉદ્યોગસાહસિકતા, કૃષિ માર્કેટિંગ અને સપ્લાય ચેઇનની જરૂરિયાત મુજબ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ
સસ્ટે નેબિલીટીએ પેન્સિલવેનીયા સ્ટે ટ યુનિવર્સિટી યુએસએ, જુનઆઈઆઈ ફ્રાન્સ, યુનાઇટે ડ નેશન

ઇન્સ્ટિટ્ય ૂટ ઓફ ટે કનોલોજીના સહયોગથી "એગ્રિપ્રાઇન્સશીપ એન્ડ વેલ્યુ ચેઇન મેનેજમેન્ટ" માં અનન્ય
માસ્ટર લેવલ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો. અને સંશોધન, ઇઝરાઇલ ઇન્ટરડિસિપ્પ્લિનરી સેન્ટર
(આઈડીસી) હર્ઝલીયા.

આ એક વિશિષ્ટ રીતે રચાયેલ ક્રિયા છે , વૈશ્વિક સંપર્ક સાથે એક્સપોઝર અને અનુભવલક્ષી કાર્યક્રમ
વિદ્યાર્થીઓને પી.પી.પી. (કૃષિ, નીતિ અને વ્યવસાયિક) ના કૃષિ ઇકોસિસ્ટમને સમજવામાં મદદ કરશે,

જેથી તેઓ ઉદ્યમી અથવા કૃષિ અને મ ૂલ્ય સાંકળ બનીને વધુ સારા નાગરિક બની શકે. "આત્મા નિર્ભર
ભારત" ની દિશામાં વ્યાવસાયિક.
More Information:
Sudhanshu Jangir, Director, Indian Institute of Sustainability,
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