
મીિડયા અને મનોરંજન 
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શુ ંધોરણ 12 પછી 

તમારી કારિકદ�નો 

�� હ� પણ 

અિનિ�ત છે?

આમાંથી શુ ંપસંદ કરવુ ં

એની મૂંઝવણ છે?

માર ેકોઈ ચો�સ કૌશ�યની જ�ર છે?

શુ ંતમારા મનમા ંઆવા ��ો ચાલી ર�ા છે?

શુ ંએક જ િડ�ી પૂરતી છે? 

મને કોઈ કંપની નોકરી પર રાખશ?ે



*Source: indiatoday.in

8.5%

404.9
*Source: economictimes.indiatimes.com

2017/18  માં

ભારતનો  બરેોજગારી

દર છે�લા 45 વષમ� ા ંસૌથી વધુ

તમ ેપણ ફ� 

એક ��ેુએટ જ 

બનવા માંગો છો?

ઓ�ટોબર 2019માં 

ભારતનો બેરોજગારી દર *

* સોસ�: સે�ટર ફોર મોિનટિરંગ ઈિ�ડયન ઇકોનોમી (સીએમઆઈઇ)

એક અંદાજ �માણે

િમિલયન લોકોન ે

મ-ેઓગ�ટ 2019 દરિમયાન રોજગારી મળી*



Source: https://www.ibef.org

સતત િવકસતા અન ે િવ�તરતા આ ઉ�ોગમા ં એિનમશેન, 

વીએફએ�સ,  ગિેમગં,  �ોડકા�ટ, િડઝાઇન,  િડિજટલ 

એ�ટાઇ� િસગં અન ે માક�િટંગ, યએુ�સ- યઆુઈ િડઝાઇન, 

�ાિફક અને વબે િડઝાઇન, ઔ�મ�ેટેડ િરયાિલટી અને 

વ�યઅુ� લ િરયાિલટી જવેા ��ેોમા ં િવિવધ નોકરીની તક 

આપે છ.ે અને  ત ેપણ એક એવી જોબ �ોફાઈલ સાથે જનેી 

મા� માગં જ વધાર ેનથી, પરંત ુત ેિવિવધતાસભર પણ છ.ે

મીિડયા અન ેમનોરંજન 

�ે� ેકારિકદ� બનાવો: 

જ સતત િવકાસશીલ ે

અન ેબહુિવધ તકો 

ધરાવતો ઉ�ોગ છે.

મીિડયા અને મનોરંજન ઉ�ોગ વષ� 2018-23 

દરિમયાન એક સંયોિજત વાિષ�ક વૃ િ� દર �માણ ે

13.10% વધવાની શ�તા છે .



`65 લાખ નોકરીઓ
જ ેમીિડયા અને મનોરંજન ઉ�ોગ સીધી, પરો� અને �ેિરત રોજગારી આપે છે.

`2 લાખ કરોડ 
2020 સુધીમાં મીિડયા અને મનોરંજન ઉ�ોગની અંદાિજત વૃિ�

`11,360 કરોડ 
2020 સુધીમાં ભારતીય એિનમેશન અને વી એફ એ�સ ઉ�ોગ

` 6830 કરોડ 
2020 સુધીમાં ઓનલાઇન ગેિમંગ સેગમે�ટ

` 862 અબજ 
2020 સુધીમાં ભારતીય ટી વી અને એડવરટાઇિસંગ ઉ�ોગ

`192 અબજ 
2020 સુધીમાં િફ�મ મેિકંગ ઉ�ોગ

`87.1 અબજ સુધી 
2020 સુધીમાં વી એફ એ�સ ઉ�ોગમાં  

`829 િમિલયન 

2021સુધીમાં ઇ�ટરનેટ વપરાશકતા� 

` 369 અબજ 

2020 સુધીમાં િ��ટ મીિડયાની અંદાિજત આવક

આંકડા જ બોલ ેછે

*Source: FICCI Report 2018/economictimes.indiatimes.com



સાવ�િ�ક 

વપરાશ 

પોિલસી 

સપોટ�  

મોબાઈલ અને 

ઈ�ટરનેટમાં ત�ે 

િવવીધતાસભર 

જોબ �ોફાઈલ

મીિડયા અન ે

મનોરંજન

ઉ�ોગના 

િવકાસના કારણો

મજબુત

માંગ

આકષ�ક

તકો



મીિડયા અને 

મનોરંજનમા ં

કેવી તકો છે?
એડવરટાઇિસંગ,  િ��ટ,  ટેિલિવઝન,  આઉટડોર, 

િફ�મ-મેિકંગ, �ાિફક િડઝાઇન, વેબ િડઝાઇન એ�ડ 

ડેવલપમે�ટ અને ગેિમંગ વગેર ેમીિડયા અને મનોરંજનના 

�ે�ોમા ંખુબ ત�ે છે.

ભારતમા ં બહોળા �માણમા ં મીિડયાનો વપરાશ ખુબ 

મોટી મા�માં ક�ટે�ટની જ�િરયાત ઉભી કર ે છે અને 

એટલે િવપુલ �માણમાં નોકરીની તકો સુિનિ�ત કર ેછે. 

ક�ટે�ટ બનાવવાની �િ�યામા ંઅ�યાધુિનક સાધનો અને 

તકનીકના ઉપયોગ ે આ �ે�મા ં િવ�ાથ�ઓ માટે 

રોજગારીના �ાર ખો�યા છે.



એિનમેશન

િવ�યુઅલ ઇફે��સ

ગેિમંગ

�ોડકા�ટ િડઝાઇન

િડિજટલ એડવરટાઇિસંગ, માક� િટંગ

યુએ�સ-યુઆઈ િડઝાઇન

�ાિફક અન ેવેબ િડઝાઇન

ઔ�મે�ટેડ િરયાિલટી અન ેવ�યુ�અલ િરયાિલટી

તમે શામાં 

કારિકદ� બનાવવા 

માગંો છો?



તમારી ક�પનાને એિનમેટ કરો.

ે�ાર ઝડપી અનુગામીમાં િ�થર છબીઓની �ેણી 

ે ે�ાર હલનચલનનો �મ બનાવે છે, �યાર તેને 

એિનમેશન કહેવામાં આવે છે. �ટોપ મોશન, 2D 

�લાિસકલ, ટ�ે િડશનલ 2D, 2D િડિજટલ અને 3D 

એ એિનમેશનના પાંચ �કારો છે.
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કેર�ેટર એિનમેશન

કેર�ેટર િડઝાઇિનંગ

લેઆઉટ અને �ટોરીબોિડ�ગ

એસે�સ આટ��ટ 

કેર�ેટર એફએ�સ

�ચિલત કૌશ�યો:

�ચિલત સો�ટવેર અને સાધનો:

ઑટોડે�ક 3Ds મે�સ 

ઑટોડે�ક માયા 

�લે�ડર

એિનમેશન �ટુિડઓઝ:

ટેકનીકલર ઇિ�ડયા (બ�� લ�ુ)

એસ�ેબલજે એ�ટરટેઇનમ�ેટ (મબંુઇ)

ઝેિ�ટ��સ �ટુિડયો (બગ� લોર)

D Q  એ�ટરટેઇ�મ�ેટ (હદૈરાબાદ)

�ીન ગો�ડ એિનમશેન �ટુિડયો (હદૈરાબાદ) 

ેસરરાશ પગાર �ેણી: 

`18,000 - `32,000



શું તમને સાય�સ િફ�શન અને કા�પિનક િફ�મ ગમે છે? કા�પિનક િવ�ને દશા�વતી િફ�મ 

ગમે છે?તેમાં િવઝયુઅલ ઇફે��સ(��ય અસરો) હોય છે. �ાં લાઈવ એકશન (�વંત ��યો) 

ક��યુટર �ારા િનિમ�ત ઘટકો, પા�ો કે અસરો સાથે સાય�ુ સાધી અને દશા�વવા  છે.

અને એ  થયા બાદ આપણને લાઈવ એ�શન અને િવઝયુઅલ ઈફે�ટસ વ�ચેનો ભેદ ખબર 

પણ ના પડે એટલું વા�તિવક થઇ �ય છે.
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તમારી ક�પનાશિ�ને િવિશ� 

અસરોથી સમૃ� બનાવો



�ચિલત કૌશ�યો:

કો�સેપટ ઓફ ડીસાઈન, એ�ડ કો�પોિઝશન, 

લાઈટ, કલર એ�ડ પસ�પેકટીવ

ફોટો�ાફી એ�ડ િસનેમેટો�ાફી 

�ટોરીટેિલંગ 

િફ�મ-લે��વજે 

�ચિલત સો�ટવેર અન ેસાધનો:

ફાઉ�ડ� ીસ  �યુક

િસલુએટ

3 ડી ઇ�ેલાઇઝર

હૌડીની 

વી એફ એ�સ �ટુડીયોઝ

એમપીસી િફ�મ (બ�ગલુ�)

ડી એન ઈ �  (મુંબઇ, ચે�ાઈ, હૈદરાબાદ અન ે ચંદીગઢ) 

ટેકનીકલર વી એફ એ�સ  (બ��લુ�)

ટ�ેસ વીએફએ�સ (મુંબઇ)

વાયઆરએફ �ટુિડયો (મુંબઇ)

ેસરસાશ પગાર �ેણી: 

`15,000 થી `23,000



સારી �મતા વાળા �માટ� ફોનના લીધે 

િવડીયો ગેમને એક નવું જ �થાન આ�યું 

છે,અને તેને એક ખુબ જ લોકિ�ય અને 

નફાકારક મનોરંજનનું મા�યમ બના�યું 

ેછે. અને એ પણ એટલું બધું કે વૈિ�ક �તર 

ગેિમંગ ઉ�ોગની કમાણી 7138 કરોડ છે 

જ મનોરંજનના બી� મા�યમો કરતા ે

ેસૌથી વધાર છે.

ગ
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રમતમા ંસફળતા મેળવો 



ગેમ આિટ��ટ 
(ડ� ોઈંગ, િડઝાઇન કો�સેપટ અને 3D િવ�યુઅલાઇઝેશન)

ગેમ િડઝાઇનર
(આટ� અને િવ�યુલાઇઝેશન)

ગેમ ડેવલોપર 
લો�ક એ�ડ આટ� (તક�  અને કલા)

ગેમ ટે�ટર
લો�ક એ�ડ એફટ�  (તક�  અને �યાસ) 

�ચિલત કૌશ�યો: 

2ડી સો�ટવેર: 
(એડોબ ફોટોશોપ, િગ�પ, �પાઇન, એડોબ એિનમેટ, 

ટૂન બૂમ હામ�ની, �લે�ડર (2 ડી ગે�સ)

3 ડી સો�ટવેર: 
(ઓટોડે�ક 3 ડી મે�સ, ઓટોડે�ક માયા, 

�લે�ડર, ઝી�શ, સબ�ટે�સ પેઇ�ટર) 

ગેમ એ��ન: 
(યુિનટી એિ�જન, અનિરયલ એિંજન

�ચિલત સો�ટવેર અન ેસાધનો:

લ� િડિજટલ (ગુ��ામ અને પૂણે)

રોક�ટાર ગે�સ (બ�ગલુ�)

યૂઝૂઓ ગે�સ (પુણે)

સુમો િવિડઓ ગે�સ (પુણે)

99 ગે�સ (પૂણે અને ઉદૂપી)

ગેિમંગ �ટુિડયોઝ 

ેસરરાશ પગાર �ેણી:

`15,000 - `28,000



તમારી સજ�ના�કતાને યો�ય િદશા આપો

શુ ંતમ ે�ારયે ટેિલિવઝન કાય��મ અને ચેનલ પરના મોશન �ાિફક િડઝાઇનની 

નોધં લીધી છે? તેનું સજન�  �ોડકા�ટ િડઝાઈનર કર ેછે. �ોડકા�ટ િડઝાઇનર 

ઇ�ડે�ટ, �ોમો, લોઅર-થડ� , સુપર, �નીપ, ઓપિનંગ ટાઇટલ, બ�પર, ટ� ાંિઝશન, 

ઓવર શો�ડર (ઓટીએસ) વગેર ે�ારા ટીવી ચેનલ અન ેશોન ે  સંપૂણ� સુસ� 

બનાવ ેછે.
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�ચિલત કૌશ�યો:

�ાિફક િડઝાઇન

ટાઇપો�ાફી અને કલર (રંગ) િથયરી

એિનમેશન િ��સીપ�સ (િસ�ાંતો)

3 ડી િડઝાઇન

�ચિલત સો�ટવેર અને સાધનો:
િસનેમા 4 ડી

અડોબ આ�ટર ઈફે�ટસ

એડોબ િ�મીયર

યુિનટી 

અનિરયલ  એિ�જન

ટી વી ચૅન�સ અન ે

�ો�કશન �ટુિડયોઝ:
 

લગભગ દરકે ટી વી ચેન�સ અન ે મોટા 

ભાગના �ો�કશન હોઉસીસ જ ેટી વી શોઝ 

બનાવ ે છે તેમજ નેટિ�લ�સ,  એમેઝોન 

�ાઈમ, ઝી5 અને બી� ઓનલાઇન મા�યમો

ેસરરાશ પગાર �ેણી: 

`15,000 - `18,000



Light up the digital world 
આજ ે િડિજટલ યુગના ઉદય સાથે કોઈ પણ કંપની માટે સચ� એિ�જન પર અને 

સોિશયલ મીિડયા પર �ચાર અને �સાર કરવો ખુબ જ�રી બની ગયો છે.

િડિજટલ માક�િટંગ િન�ણાત કોઈ કંપનીને �ે� સચ� એ��ન ઓિ�ટમાઇઝેશન 

(એસઇઓ), સોિશયલ મીિડયા અન ે ક�ટે�ટ  માટેની  �યૂહરચના આપી શકે છે. અને, 

જો કોઈ વેબસાઇટ વપરાશકતા� માટે ઉપયોગી અને સરળ હોય અને હકારા�ક હોય, 

તો ત ે કંપનીમા ં રોકાણકારોન ે આકષ� અને રોકાણ પર કંપનીના વળતરમા ં તી� 

વધારો કરી શકે છે. તેથી, યુ એ�સ િન�ણાત ખુબ જ જ�રી છે.
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�ચિલત કૌશ�યો:
પેઈડ સોિશયલ મીિડયા એડવરટાઇિઝંગ 

સે�સ િ�ક�સ 

�પેિસિફક માક�િટંગ ચેનલ એ�સપરટીઝ 
(ઇમેઇલ, એસ ઈ એમ, એસ ઈ ઓ, સોિશયલ વગેર ે)

યુ એ�સ િરસચ� અને યુ એ�સ રાઇિટંગ(લેખન)

િવઝયુઅલ કૉ�યૂિનકેશન 

�ચિલત સો�ટવેર અન ેસાધનો:
કેનવા:
માક�ટસ� અન ે�લોગસ� માટે �ાિફક વેબ-આધાિરત ટૂલ

બલસામીક:
મોકઅ�સ, વાયર�ે�સ અન ેવેબસાઇ�સ બનાવવા માટે

એડોબ એ�સડી:
વેબસાઇ�સ િડઝાઇન કરવા માટેનો ઓલ-ઇન-વન યુએ�સ િડઝાઇન 

સો�યુશન, મોબાઇલ એિ�લકેશન, વોઇસ ઇંટરફેસ, ગે�સ વગેર ે

િડિજટલ માક� િટંગ

કંપનીઓ અન ેિડઝાઇન �ટુિડયો
આઇ�ો�પે�ટ (િદ�હી, બ��લોર, ચે�ાઈ, મુંબઇ)

ડ��યુએટીક�સ�ટ (િદ�હી, બ�ગલુ�, મુંબઇ)

વેબચટની (ગુ��ામ, બ�ગલુ�, મુંબઇ)

મી�મ ઇિ�ડયા (િદ�હી, બ�ગલુ�, હૈદરાબાદ, મુંબઇ, ચે�ાઈ)

�ાસાર મીિડયા (મુંબઇ, ગુ��ામ, બ�ગલુ�) 

ેસરરાશ પગાર �ેણી: 

`15,000 - `25,000
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તમારા વેબલુકન ેઆકષ�ક બનાવો:
�ાર ે �ાિફ�સ, ટાઇપો�ાફી, �ા�સ, અને 

છબીઓ (ઈમ�ેસ) એક સાથ ે આવે છે �યાર ે

ત ે એક િવચાર �ય� કર ે છે અને ત ે બને છે 

�ાિફક િડઝાઇન/વેબ િડઝાઇન. જો કે, �ાિફક 

િડઝાઇનર િ��ટ અને િડિજટલ �ોજ�ે�સ બંને 

પર કામ કર ે છે, �ાર ે વેબ િડઝાઇનર ફ� 

વેબસાઇટ પર કામ કર ેછે, િ�િ�ટંગ (છાપકામ) 

પર નહી.ં



�ચિલત કૌશ�યો: 

વાતચીતમાં �પ�તા 

િડઝાઇન �ારા િવચારો �ય� 

કરવાની સજન� ા�કતા 

ફોટોશોપ, ઇલ�ટ�ેટર અન ે ઇનિડઝાઇન

�ાિફક િડઝાઇન માટે બેિઝક HTML નું �ાન 

વેબ િડઝાઇન માટે એચટીએમએલ 5, નોડ.

જએેસ, િરએ�ટ �વાિ���ટ, CSS3, PHP

�ચિલત સો�ટવેર અન ેસાધનો:

�ાિફક િડઝાઇનસ� માટે:

એડોબ ઇલ�ટ�ેટર, એડોબ ફોટોશોપ, એડોબ 

ઇનિડઝાઇન, કોરલે પેઇ�ટશોપ �ો, ��પ

વેબ િડઝાઇનસ� માટે:

વડ��ેસ, વૂકૉમેસ�,િબગકોમસ�, શોપાઇફ,

એડોબ ડ� ીમવીવર

�ુપેલીન (જયપુર અન ે ગુ��ામ)

ઇંકકાડ�  ટે�નોસો�ટ (અમદાવાદ)

ઇ�ટેલલીિવતા (અમદાવાદ)

વેબને�સ (ચે�ાઈ)

વેિરઅ�સ ઈ�ફોટેક (અમદાવાદ)

વેબ �ટુિડયો:

ેસરરાશ પગાર �ેણી: 

`12,000 - `38,000
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એક �ાંિતકારી વચુ�અલ િવ�મા ં�વેશો: 
એઆર / વીઆર ટેકનોલો� એ હવ ેપછીનુ ંખુબ મોટંુ પગલું છે. 

અને એમા ંઉ�ોગના દરકે �કારના સંભિવત િવકાસની �મતા છે. 

અહેવાલો અનુસાર ઓગમે�ટેડ િરયાિલટી અને વ�યુ�અલ િરયાિલટી 

બ�રોનો 2022 સુધીમા ં6.5 કરોડ જટેલી વૃિ� થવાની અપે�ા છે.



 

 

 

 

 

 

�ચિલત કૌશ�યો:

�ચિલત સો�ટવેર અન ેસાધનો:

ેસરરાશ પગાર �ેણી: 

`12,000 - `22,000

એઆર/વીઆર �ટુિડયો:

એઆર ડેવલપસ� માટે:

વીઆર ડેવલપસ� માટે:

ઓગમે�ટેડ િરયાિલટી એસડીકે

�વા

અનિરયલ અને યુિનટીનુ ં�ાન 

�વાિ���ટ

સાઉ�ડ િડઝાઇન

યિુનટી અને અનિરયલ એિ�જનમા ંતકનીકી �મતા 

નવીનતમ યએુ�સ �વાહો અન ે �યાસો

�ો�ાિમંગ લે�ગવજે 

�વી�ટ �ો�ાિમંગ લે�ગવજે 
 (આઈ ફોન ડેવલોપર માટે)

�વા, �વાિ���ટ, પાયથન

વુફોિરયા, એઆરિકટ, િવિ��યુડ, એઆરકોર

યુિનટી અને અનિરયલ 

ગોિફ�ટલ (મુંબઇ)

હેજહોગ લેબ

હાઇપરિલંક ઇ�ફોિસ�ટમ (અમદાવાદ)

ઇિ�ડયાએનઆઇસી ઇ�ફોટેક (અમદાવાદ)

સેમેટ� ે�સલે�સ (પુણ)ે  



 

 

નોકરી માટે અર� કરતા પહેલા ંઇ�ટરનેટ પર કંપની / �ટુિડયો િવશ ે

સંશોધન કરો.

એક સરળ છતા ં સવ��ાહી ર�ેયુમ તૈયાર કરો જ ેતમારા િવષ ે માિહતી 

પુરી પાડે

કંપનીની ભરતી �િ�યાન ેસમજો અને તમારા િવશેની �ોફાઈલ એ 

મજુબ તૈયાર કરો.

આ બધી માિહતી ઉપરાંત તમાર ેએક �ટુિડયો પિરસરમા ં �ટુિડયો ટે�ટ 

આપવો પડશે તો એની માટે સુસ� રહો.

તમારી પહેલી જ છાપ છે એ ખુબ મહ�વની છે માટે �યવિ�થત રીતે 

પોતાને ઇ�ટર�યૂ માટે તૈયાર કરો. 

કુશળ રીતે ��યાયન કરો કેમ કે ઇ�ટર�યૂ લેનાર તમારા ��યાયન 

કૌશ�યને પણ ચકાસશે

ઇ�ટર�યૂ દરિમયાન એચ આર તમારી િવન�તા, ટીમવક� , કાય�નીિત, 

અને કાય� કરવાની ઇ�છાશિ� વગેર ેપણ ચકાસશે કેમ કે જો જ�ર 

પડે તો તમને વધારાની જવાબદારી પણ આપી શકાય

મીિડયા અન ે

માિનરજંન ��ેે 

તમારી મનપસદં નોકરી

કેવી રીત ેપસદં કરશો?

મનપસંદ નોકરી પસંદ કરવા 

માટે કેટલીક સૂચનાઓ:



/પોટ�ફોિલયો િટ�સ(સૂચનાઓ)

સુિનિ�ત કરો કે તમ ેતમારા ર�ેયૂમેની સારી િ��ટ કોિપ રાખી છે. તમન ેતમારા ડેમો રીલમા ં�દિશ�ત 

િવિશ� કાય� પરના ��ો પૂછી શકે છે,  તેથી ખાતરી કરો કે તમ ેતેના માટે તૈયાર છો. 

જો તમ ે�ટુિડયોમા ંકોઈ ચો�સ �ોફાઇલ અથવા ભૂિમકા માટે અર� કરી ર�ા ંછો, તો  ફ� તમારા 

રીલ શોમા ંત ેકાય�નો મુ�ય ભાગ શામેલ કરો.ઉદાહરણ તરીકે, લાઇિટંગ આિટ��ટ તરીકે

�ા ં સુધી તમ ે મોશન �ાિફ�સ �ોફાઇલ માટે અર� ન કરો �યા ં સુધી, તમારી ડેમો રીલની 

શ�આતમા ંશીષ�ક એિનમેશન ઉમેરશો નહી.ં શ�આતમા ંએક િ�થર �ેમ, તમા�ં પૂણ� નામ અને 

િવશેષતાનો ઉ�લેખ કરવો અને તમારા ડેમો રીલના અંત ેપૂણ� નામ, ઇમેઇલ, સંપક�  નંબર આવ�યક છે.

ઇ�ટર�યૂમા ંબેઠેલા િન�ણાંત તમારા િવષ ે�થમ 10-15 સેક�ડમા ંજ એક છાપ બનાવશ ેતેથી યાદ 

રાખો કે તમા�ં �ે� કાય�/�મતા શરતમાં જ રજુ કરો.

કલાકારો માટે, તેમની ડેમો રીલ તેમના ર�ેયૂમ ે કરતા વધ ુ મહ�વપૂણ� છે. તમારા �ે� કાય�ન ે

કાળ�પૂવ�ક તૈયાર કરો અન ેતમારા િશ�ક અથવા કોઈપણ �યવસાિયક �ારા મોકલતા પહેલા તેની 

સમી�ા કરો.

તમારા પોટ�ફોિલયોન ે�ત ેબનાવો બી�માંથી નકલ કરો નિહ. 

તમારો પોટ�ફોિલયો 2 થી 3 િમિનટનો હોય છે જો તમા�ં કામ 60-90 સેક�ડ જટેલું �ે� હોય તો ત ેજ 

�દિશ�ત કરો. તમારા ડેમો રીલમા ંઆટ�વક�  �કેચ અને તમારા અંિતમ કાય� િવશેની ટંૂકમા ંસમજ આપો 

અને તમારા િવચારો અને કામ િવશેના કોનસે�ટ ડેવલોપમે�ટ �દિશ�ત કરો.

તમારી ડેમો રીલમા ંકોઈ સંગીત ઉમેરશો નહી.ં ડેમો રીલ જોતી વખત ેિન�ણાત અવાજ બંધ રાખશ,ે 

િસવાય કે ત ેકેર�ેટર એિનમેશન ડેમો રીલ છે જમેા ંસંવાદ બોલતા કોઈ પા� હોય છે.



ેએરના 

એિનમેશન િવષે
એરનેા એિનમેશન કલા, િડઝાઇન, એિનમેશન, વીએફએ�સ, ગેિમંગ, 

એઆર, વીઆર, મીિડયા અને મનોરંજન િશ�ણ ઉ�ોગની અ�ણી 

અને વૈિ�ક સં�થાઓમાંની એક છે. અ�યયન અને તાલીમ આપતી 

સં�થા તરીકે, એરનેા એિનમેશનમા ંકે��ોનુ ંિવ�તૃત નેટવક�  છે અને 1996 

મા ંતેની �થાપના પછીથી વૈિ�ક �તર ે4,50,000 િવ�ાથ�ઓન ેતાલીમ 

આપી ચુકી છે. 

મીિડયા અને મનોરંજન ઉ�ોગમા ંવૈિ�ક કારિકદ�ની ઇ�છા ધરાવતા 

િવ�ાથ�ઓન,ે એરનેા એિનમેશન વેબ અને �ાિફ�સ, િડિજટલ, ગેિમંગ 

વગેર.ેએિનમેશન, વીએફએ�સ, વીએફએ�સ િફ�મ મેિકંગ પર ઉ�ોગનુ ં

મૂ�યાંકન, ઉ�ોગ-સંબંિધત અ�યાસ�મો �દાન કર ેછે. 

ેએરના એિનમેશનમમાંથી 

તમન ેશું મળશે?

તાલીમ પ�િત

રોજગારલ�ી, ઉ�ોગ કે��

સેિમનાર, વક�શોપ,ઉ�ોગ 

િ�યા�િતિ�યા, વગેર.ે

કારિકદ� માગ�દશ�ન

અ�યાધુિનક સાધનો 

અને સો�ટવેર

ઇ��ા�ટ� �ચર

�માિણત િશ�કો 

�લેસમે�ટ સહાય

પોટ�ફોિલયો બનાવટ

લોન સુિવધા

1:10 ફેક�ટી-િવ�ાથ� રશેીયો 

3 નોકરીઓની તક*

* જ ેિવષયાથ�ઓએ એરનેા એિનમેશનમાંથી કોસ� પૂણ� કય� 

હોય એ દરકેને 3 નોકરીની તકો ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવશે



ેતમારા દરક �યવસાિયક તબ�ે 

તમન ેમદદ�પ થવા એક યોજના

(�ો�ામ) બનાવવામા ં આવી છે.

ેએરના એિનમેશન નીચ ેમજુબના 

ે�ો�ા�સ રજુ કર છે :

કેિરયર �ીિમયમ �ો�ા�સ: ��ેુએશનની સાથ ેકરવા માટે 

�ીિમયમ �ો�ા�સ, કોઈ ચો�સ કાય�-કુશળતા 

મેળવવા માંગતા લોકો માટે. 

�ોફેશનલ �ો�ા�સ: એવા િવ�ાથ�ઓ માટે કે જમેણે ��ેુએશન 

પૂણ� કયુ� છે અથવા પૂણ� થવાની ન�ક છે. 

ટંૂકા ગાળાના �ો�ા�સ: એક અથવા વધુ ટૂ�સ / સો�ટવેરમાં કુશળતા 

િવકસાવવા માંગતા લોકો માટે. 

ેસફળતાનો ટ�ેક રકોડ� 

24 વષ�નો 
અનુભવ 

ે20 થી વધાર 

દેશોમાં િવ�તૃત
ે4.5લાખ થી વધાર 

િવ�ાથ�ઓને તાલીમ 
ે250થી વધાર કે��ો
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ઉ�ોગ- િવ�ાથ� ભાગીદારી
એરનેા એિનમેશન િવ�ાથ�ઓન ેમીિડયા અને 

મનોરંજનના �ે�મા ં�િતભાશાળી �યિ�ઓ 

સાથ ેમજબૂત સબંધ �થાિપત કરવા માટે એક 

રચના�ક મંચ (�લેટફોમ�) પૂ�ં પાડે છે.



એરનેા એિનમેશનની રા�� ીય િવ�ાથ� મીટ એરનેા િવ�ાથ�ઓ માટે ખાસ રચવામા ંઆવેલી 

સૌથી મોટી રા�� ીય િવ�ાથ� મીટ છે, �ા ંતેઓ િવિવધ સેિમનારોમા ંસહપાઠીઓ સાથે 

જોડાઈ શકે, હે��સ-ઓન વક�શોપ �ારા શીખવાનો તી� અનુભવ મેળવી શકે અને ઉ�ોગના 

િન�ણાતો �ારા �ેિરત થઈ શકે.

આંતરરા�� ીય �તર ે વખાણાયેલ ઉ�સવ -ઓિબ�ટ લાઇવ �ારા એરનેા એિનમેશન 

િવ�ાથ�ઓને મીિડયા અને મનોરંજનના વૈિ�ક િન�ણાંતો સાથે વાતચીત કરવાની અમૂ�ય 

તક આપે છે.

કલાકારી એ ભારતની સમૃ� સાં�કૃિતક વારસોને અજંિલ છે કારણ કે તે તેની પરંપરાગત કલા 

અને હ�તકલાના �દશ�ન �ારા ઉજવાય છે.

સમ� ભારતના એરનેા એિનમેશનના િવ�ાથ�ઓ માટે એક િવિશ� મંચ. જ ે િવ�ાથ�ઓને 

તેમના સાથીઓની સાથે �પધા� કરવાની,  તેમના �ાનની ચકાસણી કરવાની,  તેમની 

કુશળતાને બતાવવાની, ઉ�ોગના િન�ણાતોના િનણ�યોમાંથી માગ�દશ�ન મેળવવાની અને 

આંતર�િ� �ા� કરવાની તક આપે છે.

િવ�ાથ�ઓને મીિડયા અને મનોરંજન િવભાગ પર સમજ મેળવવા માટે એરનેા એિનમેશન 

કે��ો પર િન:શુ�ક વક�શોપ અને ડેમો વગ�ની �ેણી.

એક લાઈવ  �લેટફોમ� �ાં ભારત અને િવ�ના મીિડયા અને મનોરંજન ઉ�ોગના મુ�ય 

કાય�કતા�ઓ િવ�ભરમાં કરવામાં આવતી  કેટલીક સજન� ા�ક રચનાઓ પર કામ કરવા અને 

તેના સહયોગ િવશે આંતર�િ� અને �યિ�ગત અનુભવો શેર કર ેછે. િવ�ાથ�ઓ ઉ�ોગ માટે 

�ાથિમક પાયાનું �ાન અને  સંપક�  મેળવે છે.
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વગ�ખંડ પૂરતું માયા�િદત 

િશ�ણ નિહ
એરનેા એિનમેશન તેના િવ�ાથ�ઓમા ંસમૃ�ધ અનુભવો 

�ારા િવજતેા-ભાવના ઉ�પ� કર ેછે, જમેા ં�યાલો, 

ઉ�ોગ સંબંિધત સાધનો અને તકનીકીઓ તેમજ 

ઓનલાઇન ઉપલ�ધ �ોતો અને લાઇવ ફોર�સના 

હો�ટ વગેર ેસમાવવામા ંઆવે છે.



ઓનલાઇનવિસ�ટી એ એક અનોખુ ં લિન�ગ પોટ�લ છે જ ે

એરનેા િવ�ાથ�ઓન ે કોઈપણ જ�યાએ, ગમ ે �યા,ં 24x7 

સુિવધા આપે છે.  ત ે િવિશ� િવ�ાથ�ઓની ઓફર, 

�યિ�ગત ચેિટંગ ,માગ�દશ�ન, �ાનના સાધનો વગેર ેજવેી 

અનેક સુિવધાઓ પણ �દાન કર ેછે.

�ેઓસો�સ એરનેા એિનમેશનના િવ�ાથ�ઓ માટે એક વન-

�ટોપ ઓનલાઇન પોટ�ફોિલયો મેનજેમે�ટ અને સોિશયલ 

નેટવિક�ગ �લેટફોમ� છે, �ાં તેઓ તેમના પોટ�ફોિલયોને શેર કરી 

શકે છે, િવચારોનું આદાન-�દાન કરી શકે છે અને નેટવિક�ગ અને 

નોકરીની તકોનો લાભ મેળવી શકે છે.

િવશેષ �કારના વધારાના પુ�તકો સાથ,ે એરનેા એિનમેશનના 

િવ�ાથ�ઓ તેમના ભણતરના અનુભવને એક મહાન િડ�ી સુધી 

વધારી શકે છે. તે િવભાવનાઓને વધુ સારી રીતે સમજવા અને 

તેમને વધુ �પ�તા સાથે લાગુ કરવા માટે તેમને વ�ડ�-�લાસ ટૂલથી 

સ� કર ેછે.



એડનેટ �લોબલ

એમેઝોન.ઈન  

અનંતા ગે�સ

એિનમેટિઝઓન

ક��યુટર િફ�મ કંપની �ટુિડયો

ડબલ નેગેિટવ

િડિજટલ િડઝાઇન

ફોકસ એિનમેશન

�યુચર વ�સ�

ફાઉ�ટેનહેડ

હોઇચોઇ

�ેઝી એિનમેશન

�ે�ચાઇઝ ઇિ�ડયા હોિ�ડં�સ િલ.

ગો�ડન રોબોટ એિનમેશન

િસ��ેસ

એિ��ટજ�ટ  3D

જકાર અને કંપની

િડિજ�ઝઝ મીિડયા એ�ડ એ�ટરટેઇ�મે�ટ 

�ેઝી કબ એિનમેશન

ડેકાથલોન

લ� િડિજટલ

ફાયર વાય ઇ�ટરિે�ટવ

HIH7 વેબટેક �ાઈવેટ િલિમટેડ

એસો�ઝ ટે�નોલો�ઓ

એરનેા એિનમેશનના 

િવ�ાથ�ઓન ેનોકરી આપતી 

કંપનીઓની આંિશક સૂિચ

િવ�ો

માયા િડિજટલ �ટુિડયો

માયિબયસ

મોશન િપ�ચર કંપની

�ાઇમ ફોકસ

પોિસિબિલટી ગેિમંગ �ટુિડયો

�ાઈઝ વૉ�ટરહાઉસ અને કૂપસ� અન ેિલ�ા�ડ

િસ�યુિલનીસ સો�યુશ�સ �ા.િલ. િલ.

�પેરો ઇ�ટરિે�ટવ

��લટ �ટુિડયો

�ટુિડયો કલર  કા�સ�

રીચલોકલ

એસવીએફએ�સ એિનમેશન �ટુિડયો એલએલપી

ટોરિેસડ ઇ�ટરનેશનલ 

ટ�ેસ વીએફએ�સ

િવઝ�ટ ટે�નોલો�ઓ

રોક�ટાર 

ટેકનોલો� 

ને��ટજને શોિપંગ

પાવરવીવ

વેકીટૂન �ટુિડયો

િ�ઝમાટ�  �લોબલ

આ �માણ…ે



ald & 2.0

(Con�nued on the next page)

હૉલ ઓફ ફેમ
એક લાભદાયક િ�થિત

એરનેા એિનમેશનના  િવ�ાથ�ઓ વા�તિવક ચેિ�પયન છે અને તેમના નામ હંમેશા એરનેા 

હૉલ ઓફ ફેમમા(ંHALL OF FAME) ગોઠવવામા ંઆવશ,ે �ા ંતેમની િસિ�ઓ આગામી 

વષ�મા ંિવ�ાથ�ઓની નવી પેઢીને �ેરણા�પ બનશે. અહી ંઅમારા િવ�ાથ�ઓની સૂિચ છે 

જમેણ ે વી.એફ.એ�સ.આિટ��ટ, ફાઇનલ �ૂસી આિટ��ટ, લાઇિટંગ આિટ��ટ, એિનમેટર, 

આિસ�ટ�ટ, િ�એિટવ હેડ વગેર ેતરીકે હોલીવુડ અને બોિલવૂડ મૂવીઝમા ંકામ કરીન ેમીિડયા 

અને મનોરંજન ઉ�ોગમા ંપોતાનુ ં�થાન બના�યુ ંછે. 

િવનયિતવારી

�ાઇમ ફોકસ:

લાઇિટંગ આિટ��ટ

• એમ આઈ 6

• ઝીરો 

• એ�ામેન

• જંગલ બુક • જંગલ બુક 

�િચ ચતુવ�દી
�ાઇમ ફોકસ: 

રોટો એ�ડ મેચમુિવંગ આિટ��ટ 

• એમ આઈ 6 

• એ�ામેન

• ઝીરો 

(કાટ�ૂન એિનમેટેડ િસરીઝ)

એિનમેટર 

• મોટંુ પતલું

અિમત ��પિત 

�ાઇમ ફોકસ:
આટ�  ડાયર�ેટર

વાયાકોમ 18

આયુષ 

ચિરનીયા

• એમ ટી વી રોિડઝ 

ભિ� 

રાજગોર 
કો�પોિઝટર એ�ડ 

મેચમૂિવંગ આિટ��ટ 

• 2.0

• ગો�ડ 

• કેસરી 

�લુઇડ મા�ક �લુઇડ મા�ક 

ઉ�માન સી.

• કોકોશનસ(જમ�ની)

એિનમેટર/એફ એ�સ 

આિટ��ટ 

આિસ�ટ�ટ િસનેમેટો�ાફર/

મયંક �યાગી 

આસી�ટ�ટ ડાયર�ેટર 

�ટાર �લસ, સોની, િબગ મ�ેક 

• યેહ િર�તા �ાં કહેલાતા હે

• યેહ ઉન દીનો કી બાત હે પોરસ 

કોલંબસ શૂઝ (ટીવીસીઝ)

સાવધાન ઇિ�ડયા (સોની)      

• શિ�પીઠ કે ભાગ�વ (િબગ મ�ેક)

�ાઇમ પેટ� ોલ 

• એ ટી એસ કે�સ, િરફોમ શૂઝ, 

• શિ�પીઠ કે ભાગ�વ (િબગ મ�ેક)

આિસ�ટ�ટ િ�એિટવ હેડ

લિતકા દેવ�ખકર

એસસી�ટ�ટ િડર�ેટર 

• િર�તો કે ચ��યૂહ (�ટાર �લસ)

�ટાર �લસ અને િબગ મ�ેક

• સજું 

ેતીથ� પારખ 

• 2.0

• ગો�ડ 

�લુઇડ મા�ક 

રોટો મેચમૂવ આિટ��ટ 

• ઝીરો 

• ��થાનમ 

રડે િચલીસ 

િદ�યેશ 

બાલદાહ 

• સેરા 

• પૈલવાન

વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

• 2.0

• ગો�ઝીલા 

• વેનમ 

• વ�ડર વુમન 

મુકંુદ અગીચા 

• િમશન ઇ�પોિસબલ- ફોલ આઉટ 

મેચમૂવ આિટ��ટ 

ડબલ નેગેિટવ 

શાદાબ અલી 

• અલાદીન 

વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

ડબલ નેગેિટવ 

• એમ આઈ બી ઇ�ટરનેશનલ



ald & 2.0

�લેક પે�થર

અવી અરોરા
ફાઇનલ � ુસી 

�ટીરીઓ �ટુિડયો 

• બદલા 

• ઝીરો 

• કેસરી

રડે િચલીસ 

એિનમેટર 

�નેહા 

િવ�કમા� 

• રસે 3

િનશાંત યાદવ 

• 2.0

• ધડાક 

બી� િ�પેરશેન 

ડીપાટ�મે�ટ 

• �ી 

�ાઈમ ફો�સ 

વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

રાઘવ વમા� 

• બાહુબલી 

• મમી 

રડે િચલીઝ 

• ઝીરો 

પાયલ કસેરા 
વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

હોલીવડ �ટુિડયોઝ 

•ડ�બો 

•ડીટેકટીવ પીકાચ ુ

•ધ �ેડેટર

•�કાઈ �ેપર 

અશીતા િમ�ા 
�ીન ગો�ડ એિનમેશન 

�ા લી �ટુિડયો 

• છોટા ભીમ 

• કંુગફ ધમાકા ૂ

િદપક ગૌર 
રોટો પેઈ�ટ આિટ��ટ 

• રમેપજે (બી � �ીપેરશેન આટ�િસટી)

• ગેમ ઓફ �ો�સ 
   (વીઝયુઅલ ઈફે�ટસ 2 એિપસોડ)

• બાહુબલી 2: ધ ક�કલુઝન 
    (જુિનયર કો�પોિઝટર:વી એફ એ�સ)

• રઈસ(જૂનીયર કો�પોિઝટર)

ખુ�બ ુપટેલ 
વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

હોિલવૂડ �ટુિડયો 

• ફેઅટુર ેિફ�મ- એવે�જર 

  એ�ડ ગેમ 

�નેહશીશ 

અિધકારી 
પો�ટ �ોડ�શન આિટ��ટ 

અની�ઇે ન ઇિ�ડયા 

• ડ�બો 

• ડીટેકિટવે પીકાચુ 

• કે�ટન માવ�લ 

• એવે�જસ� એ�ડગેમ 

રાજકુમાર 

ેરડી સાથી 
વી એફ એ�સ આિટ��ટ 

ડબલ નેગેિટવ 

• એવે�જરસ એ�ડગેમ 

ઇકબાલ ખતાત 
�ટીરીયો કો�પોિઝટર 

ડી એન ઈ � ઇિ�ડયા 

મીિડયા સિવ�િસસ લી. 

• એવે�જરસ ઇ�ફીનીટી 
   (ડે�થ િડપાટ�મે�ટ)

• તા�હા�

રણિજત 

કીઝાકેય 
િસિનયર લ ે આઉટ આિટ��ટ 

 • 1917 ઓ�કાર િવિનંગ



(Continued on the next page)

એવો�સ�
અમારા િવ�ાથ�ઓ િવિવધ રા�� ીય અન ેઆંતરરા�� ીય સમારોહમાં (ઈવે��સ) 

અન ે�લેટફો�સ� પર પણ પુર�કાર અન ેનામના મેળવી છે.

પુર�કાર (એવો�સ� /�ેિડટ)        ેમા�યતા (રક��ીશન)      િવજતા શોટ� -િફ�મ/મુવીે

એફ આઈ સી સી આઈ  બી એફ એવોડ્�

એફ આઈ સી સી આઈ  બી એફ એવોડ્�

િબટ િફ�મ -12 િડિજટલ િફ�મ ફેિ�ટવલ, 

હે�બગ�, જમ�ની

મો��ટ� ા િલ�બન એિનમેટેડ િફ�મ ફેિ�ટવલ, 

િલ�બન, પોટ�ુગલ

ટેિસ �યૂઅસ� ચોઇસ એવોડ� 

એિનફે�ટ ઇિ�ડયા  

અિસફા ભારત આઈએડી: 

ઉ�કૃ�તાના પુર�કાર

ચોથુ ંભારત ઇ�ટરનેશનલ િસનેમા ટુડે શોટ�  

િફ�મ એવો�સ� (સીટીએસએફ), ચે�ઈ

તાસી �યૂઅસ� ચોઈસ એવોડ�, એિનફે�ટ 

ઇિ�ડયા

એડોબ સિટ�ફાઇડ એસોિસએટ ભારત 

ચેિ�પયનિશપ

ફેિ�ટવલ 2018

િસ�ાડલે ા પાડોવા ઇટાલી 2017

દાદા સાહેબ ફાળકે આંતરરા�� ીય શોટ�  

િફ�મ ફેિ�ટવલ 2018

કોલકાતા ઇ�ટરનેશનલ શોટ�  િફ�મ

મહારા��  રા� કિમશન માટે 

બનાવાયેલ લોગો-રાઇટ ટુ સિવ�સ 

�ીજો ઈ�દાપુર નેશનલ શોટ�  િફ�મ

ફેિ�ટવલ ૨૦૧૯

ચંદીગઢ યુિનવિસ�ટી એિનમેશનિફ�મ 

ફેિ�ટવલ (કટ ઓફ ) 2018

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ

�લોબલ તાજ ઇ�ટરનેશનલ િફ�મ 

ફેિ�ટવલ (આ�ા, ભારત) 2019

�ે� એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ - િવજતેા (િવ�ાથ�)

�ે� એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ - િવજતેા (િવ�ાથ�)

3ડી �પેસ એિનમેશન કેટેગરીમાં �ે� િફ�મ 

એવોડ� િવજતેા 

�ે� એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ (િવ�ાથ�)

ઓિફિશયલ િસલે�શન 

�ે� ૩ ડી એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ

�ે� એિનમેશન શોટ�  િફ�મ: રનર-અપ 

(�ટુડ�ટ િફ�મ કેટેગરી)

બે�ટ એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ (િવ�ાથ�)

�ે� સજ�ના�ક  (િ�એિટવ) િડઝાઇન

�ે� એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ

ઓિફિશયલ િસલે�શન 

�ે� એિનમેટેડ શોટ�  િફ�મ

સ�માન મહારા��ના 

�ધાનમં�ી �ી દેવે�� 

ફડણવીસ �ારા

�ે� એિનમેશન િફ�મ (િવજતેા)   

�ે� એિનમેશન િફ�મ (િવજતેા)   

(રાજ�થાન, ભારત) ૨૦૧૯

ઉ�લેખ ઉ�સવ િવશેષ ઉ�લેખ

�ે� એિનમેશન �ટોરી

િરવો�યુશન

જોય રાઈડ

ફીલ ધ પંચ

િ��ટેડ

સેસેિલયા

વન સેક�ડ

શુભમિસંઘ

િ�લક

નરશે અ�વાલ 

ટોયલેટ :અબ સે ખુ�લે 

મ� ખુલાસા નિહ

સુ�ીમ સેિ�ફાઈસ

 જલ ના �યે જલ

માય ડોટર ઇઝ માય સન 



પુર�કાર (એવો�સ� /�ેિડટ)        ેમા�યતા (રક��ીશન)      િવજતા શોટ� -િફ�મ/મુવીે

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

રાજ�થાન 2020

રાજ�થાન 2020

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

રાજ�થાન 2020

�લોબલ તાજ ઇ�ટરનેશનલ િફ�મ ફેિ�ટવલ 

(આ�ા, ભારત) 2019

�ટેટ લેવલ (રા� ક�ા)ની ઇિ�ડયા િ�ક�સ  

કેરળ 2020

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

રાજ�થાન 2020

રાજ�થાન 2020

રાજ�થાન 2020

રાજ�થાન 2020

ચંબલ આંતરરા�� ીય િફ�મ મહો�સવ કોટા,

રાજ�થાન 2020

�ે� એિનમેશન િફ�મ - િવ�ાથ� એવોડ�

�ે� એિનમેશન �ટોરી

�ાિફક િડઝાઇન ટેકનોલો� માટે િવજતેા

(મોશન �ાિફ�સ અને િમક�ડ મીિડયા)

બે�ટ એિનમેશન િફ�મ �ટુડ�ટ કેટેગરી - 3ડી 

એિનમેશન

ફેિ�ટવલ �પે�યલ મ�શન -2ડી એિનમેશન 

(�ટુડ�ટ કેટેગરી)

ફેિ�ટવલ �પે�યલ મ�શન -2ડી એિનમેશન 

(�ટુડ�ટ કેટેગરી)

�ે� એિનમેશન િફ�મ 

(�ોફેશનલ કેટેગરી)

 �ે� એિનમેશન ��ીન�લે 

(�ટુડ�ટ કેટેગરી)

�ે� એિનમેશન ક�સેપટ 

ફેિ�ટવલ �પે�યલ મ�શન -2ડી એિનમેશન 

(�ટુડ�ટ કેટેગરી)

(�ટુડ�ટ કેટેગરી)

સોઇલ

અ ડે વીધાઉટ ઇ�ટરનેટ 

પુન:ઉદય    

અનટાઈટલડ' ડો�ટ બી અશેમડઓફ યોર 

�ટોરી ઈટ િવલ ઇ��પાયર અધર

શે�ટર 

રનૈીયા થ�ન પુ�યાપુરિયલ’

રજેોઈસ 

એન એ�સીડે�ટ

ઝીરો 

ધ લજે�ેડ ઓફ ફોર�ેટ



પાયલ ગહેલોત 

�ોિત બરોલા 

કુલવતં િસઘં 

- કે. ચ�ંમૌલી સશુાતં અરોરા 

કૃણાલ કપરૂ 

િવ�ાથ�ઓના મુખેથી...

અ� િલંગમ

“એરનેા એિનમેશન એ િવઝાગની �ે� એિનમેશન સં�થા છે 

કારણ કે ત ે િવ�ાથ�ઓન ે આખા ભારતના ઉ�પાદન 

ગૃહોમા ંસારી નોકરી સુરિ�ત કરવામા ંમદદ કર ેછે. મન ે

પણ  સારી નોકરી મેળવવામા ંઅને એક મહાન કારિકદ�નો 

માગ� મોકળો કરવામા ંમદદ કરી છે.”

"એરનેા એિનમેશનમા ં જોડાવાથી એક સારા િડઝાઇનર 

તરીકે મારી કારિકદ�ની શ�આત ખૂબ જ સારી થઈ અને હંુ 

િવ�ાથ�ઓન ેતેમની કારિકદ�ના સપના પૂરા કરવા માટે 

એરનેામા ંજોડાવા સૂચન કરીશ." 

આકાં�ા મદાન 

“ એરનેા એિનમેશનમા ં જોડાવાથી મા�ં �વન અને 

કારિકદ� બદલાઈ ગઈ છે. િડઝાઇનસ�ની એક ટીમનુ ંનેતૃ�વ 

મન ેનોકરીમા ંઉ�મ સંતોષ આપે છે. મને એરનેા એિનમેશન 

સાથે જોડાવાનો ગવ� છે. ”   

રોિહત કુમાર 

“એરનેા સાથ ેસંકળાવુ ંએ એક અદભૂત અનુભવ હતો કારણ 

કે હંુ �િશિ�ત �યાવસાિયક બની શકંુ છંુ અને એક મહાન 

નોકરી સુરિ�ત કરી શકંુ છંુ. આભાર એરનેા એિનમેશન." 

“ િડિજટલ ઉ�ોગમા ં તમારી કારિકદ� શ� કરવા માટે 

એરનેા એિનમેશન �ે� �થાન છે. આંતર�િ� અને તાલીમ 

તમારી સજન� ા�કતામા ં વધારો કર ે છે અન ે તમ ે

આ�િવ�ાસ સાથ ે �યવસાિયક િવ�નો સામનો કરવા 

માટે તૈયાર છો. " 

"એરનેા એિનમેશનમા,ં  મને એક અ�ભુત સુિવધા વ�ચ ે

એક અ�ભુત રીત ેકાય� કરવાનુ ંવાતાવરણ મ�યું, જણેે મને 

એક મોટી નોકરી મેળવવામા ં અને �િશિ�ત 

�યાવસાિયક બનવામા ંમદદ કરી." 

"એરનેા એિનમેશનએ મને મારા �વનમા ંવૃિ� અને એક 

મહાન �યાવસાિયક �તર ેપહોચંવાની એક અ�ભુત તક 

આપી છે." 

“મ� એરનેા એિનમેશનથી ઘણુ ંબધુ ંશી�યુ ંછે, જણેે મન ે

�િશિ�ત �યાવસાિયક બનવામા ંમદદ કરી છે. એરનેા 

ખાતેની ફેક�ટી અ�યંત સહાયક છે અને �યવસાિયક 

િવ�નો સામનો કરવા માટે મને આ�િવ�ાસ 

વધારવામા ંમદદ કરી છે. ”

" એરનેા એિનમેશન એિનમેશનની દુિનયામા ં તમારી 

યા�ા શ� કરવા અને તમારી કારિકદ�ન ે ટોચ પર 

પહોચંાડવા માટે એક ઉ�મ સં�થા છે." 



Source: https://ishupatel.com

Source: http://www.indiaeducation.net/5-talented-indian-animation

મીિડયા અન ેમનોરંજન 

ઉ�ોગના િસતારાઓ

�વ.રામ મોહન

િડઝાઇન એ�ુકેટર

એિનમેટર, શીષ�ક િડઝાઇનર અને

ભારતીય એિનમેશનના િપતા તરીકે �ણીતા, �વ.રામ મોહને 1956 

માં ભારતની િફ��સ િવભાગના કાટૂ�ન િફ��સ યુિનટમાં કારિકદ�ની 

શ�આત કરી હતી. તેઓ બે વાર રા�� ીય િફ�મનો એવોડ�  ��યા છે 

અને 2014 માં તેમને પ��ીથી પણ નવાજવામાં આ�યા હતા.

�વતં� એિનમેશન

ઇશુ પટેલ

િફ�મ િનમા�તા - િદ�દશ�ક - િશ�ક

Source: http://www.indiaeducation.net/5-talented-indian-
animators-to-get-inspiration-from.html

ઇશુ પટેલ એક વખાણાયેલા એિનમેટેડ િફ�મ િનદ�શક / િનમા�તા અને 

િશ�ક છે જમેની િફ�મોને િવ�ભરમાં િથયેટર અને ટેિલિવઝનનું 

િવતરણ �ા� થયું છે.

એ એમ એસ 2017 લજે�ેડ 

�વ. ભીમસેન ખુરાના 

�વ. ભીમસૈન ખુરાનાને ભારતના એિનમેશન �ણેતા તરીકે માનવામાં 

આવે છે. તેમણે તેમની �થમ એિનમેશન શોટ�  િફ�મ 'ધ �લાઇ�બ' 

માટે �િતિ�ત િસ�વર �ગુો એવોડ�  ��યો.
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એનઆઈડી તરફથી િડઝાઇનર 

અને િશ�ક

આર.એલ. િમ�ી

એિનમેશન િશ�ણ �ે�ે ભારતના અ�ણી, �ી આર.એલ. િમ�ી 

આઇકોિનક દૂરદશ�ન લોગો,  ' ડીડી આઇ'  ના એિનમેટર છે. 

એિનમેશન િફ�મ િડઝાઇનર અને એનઆઈડી તરફથી એક િશ�ક 

તરીકે, તેમને ભારતીય રા��પિતનો �ે� માગ�દશ�ક અને એિનમેશન 

િફ�મનો એવોડ�  મ�યો, 'રા�� ીય હાઇવ'ે, ભારતના 32 માં રા�� ીય િફ�મ 

મહો�સવ, 1985 માં.

અિજત રાવ

આિક� ટે�ટ, કાટ�ૂ િન�ટ

અને એિનમેશન ટ�ેનર

અ�ત રાવે 1983 માં અમદાવાદમાં �ણીતા આિક� ટે�ટ બી.વી. 

દોશી સાથે કામ કરીને તેની કારિકદ�ની શ�આત કરી હતી. તેઓ 

અ�ણી �ટુિડયોમાં િવિવધ એિનમેશન તાલીમ કાય��મોનું નેતૃ�વ 

કરી ચુ�ા છે અને ભારતની �ીિમયર િડઝાઇન અને આિક� ટે�ચર 

સં�થાઓમાં િવિઝિટંગ ફેક�ટી રહી ચૂ�ા છે.

એિનમેશનના લજે�ેડ 

�ી વી.�. સામંત

ભારતીય એિનમેશનના સૌથી પ�ૂ અ�ણીઓમાંના એક, �ી વી.�. 

સામંતનું યોગદાન અતુ�ય છે.
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ેઇ.સુરશ

શોટ�  ફોમ� એિનમેશન ગુ�,

મુંબઈ, ભારત

સુરશે કુમાર એિરઆટ ઉફ�  ઇ�સે ભારતમાં એિનમેશન એડ મેિકંગની 

કળામાં તેની પાયામાંથી નવીનતાઓથી �ાંિત લાવી. તે મુંબઇ, 

ભારતના શોટ�  ફોમ� એિનમેશન ગુ� છે.

પીઢ એિનમેશન

ધીમંત �યાસ

િફ�મ િડઝાઇનર

ધીમંત �યાસ એ પીઢ એિનમેશન િફ�મ િડઝાઇનર છે જમેણે ��યાત 

'શોન ધ િશપ' િસરીઝ ટુ એ�ડ પપ�લ એ�ડ �ાઉન પર બહુિવધ 

એકેડેમી એવોડ�  િવજતેા એિનમેશન �ટુિડયો - આદ�માન એિનમેશન 

િલિમટેડ, યુ.કે. સાથે કામ કયુ� છે.

િનમા�તા અને િફ�મ િનમા�તા,

�થાપક - વૈભવ �ટુિડયો

ેવૈભવ કુમારશ

વૈભવ કુમારશે એિનમેશન િફ�મ િનમા�તા છે અને હાલમાં તે મુંબઇના 

વૈભવ �ટુિડયોમાં િડર�ેટર છે.

ચેતન શમા�

ેિડર�ટર અને એ�ટર

ચેતન શમા� એ એવોડ�  િવજતેા એિનમેટર છે અને એિનમેિજકના સહ 

�થાપક અને િડર�ેટર છે, જ ે ભારતના સૌથી નામાંિકત �વતં� 

એિનમેશન �ટુિડયોમાંથી એક છે.
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ગાય�ી રાવ

એિનમેટર અને િફ�મ િનમા�તા

તે �વતં� એિનમેટર છે જમેને �લોિરડા, યુિનસેફ �ારા �ાયોિજત 

વો�ટ િડઝની �ટુિડયોમાં ઇ�ટન�િશપ કરવાનું ભા�ય �ા� થયું છે.

ઇિ�ડયન આિટ��ટ ક��યુટર 

�ાિફ�સના �થાપક અને સીઈઓ

�ીિનવાસ મોહન 

ભારતીય િસનેમામાં ��ય �ભાવોનું(િવ�યુઅલ ઈફે�ટસ) િનરી�ણ 

કરતા લગભગ 25 વષ�નો અનુભવ હોવા છતા,ં �ીિનવાસ મોહન 

ભારતના અ�ણી કરતા ઓછા નથી. તેઓ ઇિ�ડયન આિટ��ટ 

ક��યુટર �ાિફ�સ �ા.િલ.ના સહ �થાપક અને સીઈઓ છે. 

સીિનયર િવ�યુઅલ ઇફે��સ 

સુપરવાઈઝર અને િફ�મ મેકર, 

ચે�ાઈ, ભારત

મધુ સુદાનન

મધુ સુદાનન ભારતીય િવ�યુઅલ ઇફે��સ અને ક��યુટર 

એિનમેશન ઉ�ોગના �ણેતા છે. તેણે મોશન િપ�ચસ� પર કામ 

કરવાનું શ� કરતા પહેલા તેણે ઘણા ટીવી કમિશ�યલ અને 

ેકોપ�રટ િફ�મો બનાવી હતી.

પી સી સનત 

- ફાયર�લાય િ�એિટવ �ટુિડયો

વીએફએ�સ િન�ણાત, સહ-

ે�થાપક / િડર�ટર

િડર�ેટર - ફાયર�લાય િ�એિટવ �ટુિડયો �ા. િલિમટેડ - ઇિતહાસ 

રચી ચૂકેલી મૂવીના એિનમેશન માટે તેઓ જવાબદાર છે 

એસ.એસ.રા�મૌલીની ઈિતહાિસક બાહુબલી મૂવીના 

એિનમેશનનો �ેય એમને �ય છે. તે સુપર�ટાર રજનીકાંતની 

એિ�થરન પરના કામ માટે પણ �ણીત છે.
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રા�વ િચ�કા

િ�યેટર - છોટા ભીમ 

રા�વ િચલકા, જનેે રા�વ િચ�કલાપુડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 

અને સીતારામ રા�વ િચલાકલાપુડી હૈદરાબાદ િ�થત �ીન ગો�ડ 

એિનમેશનના �થાપક અને સીઈઓ છે અને િ��ના કાટૂ�ન િસરીઝ 

અને છોટા ભીમ સિહતના કેટલાક કાટૂ�નોના િનમા�તા, જનેા પર હવે 

એિનમેટેડ �ેણી અને િફ�મો બનાવવામાં આવી છે.

એિનમેશન િફ�મ િડઝાઇનર

�ોસેન�ત ગાંગુલી 

પૂવ� િવ�ાથ� (1998) અને અમદાવાદની નેશનલ ઇિ��ટ�ૂટ ઓફ 

િડઝાઈનની ફેક�ટીના ભૂતપૂવ� સ�ય, �ોસેનિજતે ટૂનઝ એિનમેશન 

ઈિ�ડયા (2002-2009) સાથે આંતરરા�� ીય �સારણકતા�ઓ માટે 

એવોડ�  િવજતેા એિનમેશન ગુણધમ� બનાવતા િવશેષ �ોજ�ે�સના 

િડર�ેટર તરીકે સેવા આપી છે.

એિનમેશન �ટોરીટેલર,

મુંબઈ, ભારત

િકરીટ ખુરાના

તે ભારતની પહેલી લાઇવ એ�શન અને 3 ડી એિનમેશન કો�બો ફીચર 

િફ�મ 'ટૂનપુર કા સુપરહીરો' અિભનેતા અજય દેવગન અને કાજોલના 

ક�સે��ુલાઇઝર, િડર�ેટર અને સહ લેખક છે. 

એિનમેશન િફ�મ િનમા�તા,

મુંબઈ, ભારત

િશ�પા રાનાડે

િશ�પા રાનાડે - ઇ�ડ�ટ� ીયલ િડઝાઇન સે�ટર (આઈડીસી) ના પૂવ� 

િવ�ાથ� હવે આઇડીસી, આઈઆઈટી બો�બેમાં એિનમેશન શીખવે 

છે, જ ેતેમણે 2006 માં �થાિપત કરવામાં મદદ કરી હતી.
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પીટ ડ� ેપર

િડિવઝન હેડ અને ચીફ ટેિ�નકલ 

ેિડર�ટર મકુતા વીએફએ�સ

પીટ મકુતા વીએફએ�સના સહ �થાપક, િડિવઝન હેડ અને  ચીફ 

ટેિ�નકલ િડર�ેટર છે, જ ેભારતના ટોચના વીએફએ�સ �ટુિડયોમાંના 

એક છે. ઈગા, ગિજની અને બાહુબલી 2 - ધ ક��લુઝન જવેી સુ�િસ� 

ભારતીય િફ�મોની સફળતામાં એમની �િતભા દશાવી ચુ�ા છે.

�થાપક અને િનયામક,

ેવૈભવ મોર િફ��સ, મુંબઇ

ેવૈભવ મોર 

વૈભવ મોર ે ઇલ�ટ�ેશનની િવશેષતા સાથે �િતિ�ત સર જ.ે જ.ે 

ઇિ��ટ�ૂટ ઓફ એ�લાઇડ આટ�માંથી બીએફએ �નાતક છે. િવિવધ 

ઉ�ોગોમાં ટોચની કંપનીઓ સાથે કામ કયા� પછી, તેમણે વૈભવ મોર ે

િફ��સ સાથે પોતાની શ�આત કરી,  અનેક એવોડ�  િવજતેા 

�ોજ�ે�સનું િનમા�ણ કયુ�.

વૈભવ 2019 થી એિનમેશન સોસાયટી ઓફ ઇિ�ડયાના માનદ 

�ેિસડે�ટ પણ છે.

મનીષા મોહન

ચીફ - િડઝાઇન અને ઇનોવેશન

ેટાટા ઇ�ટરિ�ટવ િસ�ટ�સ (ટીઆઈએસ), મુંબઈ

મનીષા નેશનલ ઇિ��ટ�ૂટ Designફ િડઝાઇન (એનઆઈડી) ની 

ભૂતપૂવ� િવ�ાથ� છે અને એ�લાઇડ / સીિરયસ ગે�સ સાઈગ, 

નાસકોમના અ�ય� પણ છે. તેની કુશળતા ઇ-લિન�ગ, અનુભવ 

િડઝાઇન અને એિનમેશનના �ે�માં છે. જ ે�ોજ�ે�સમાં તે સામેલ છે 

તે નવીનતા અને િડઝાઇન માટેના ઘણા આંતરરા�� ીય પુર�કારો 

�તી ચૂકી છે.

ભારતીય િથયેટર અિભને�ી, 

એિનમેટર, િફ�મ િનમા�તા

ગીતાજંલી રાવ 

ગીતાજંિલ એ �વિશિ�ત એિનમેટર, સારા િચ�કાર અને િવચારશીલ 

િફ�મ િનમા�તા છે. તેણીની �વતં� રીતે િનમા�ણ, િનદ� િશત અને 

એિનમેટેડ ટંૂકી િફ�મ 'િ��ટેડ રઈે�બો' કે�સ ખાતે 3 એવોડ�  �તી ગઈ 

અને 25 અ�ય આંતરરા�� ીય નામના પણ મેળ�યાં.
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સી -308, િ�જો માળ, મનુભાઇ ટાવર િબિ�ડંગ, સયા�ગજં, 

વડોદરા - 390005

* એરનેા એિનમેશનમા ંમો�યુલોન ેસુધારવા અને સંશોિધત કરવાનો અિધકાર છે, નવીનતમ �વાહો અને ઔ�ોિગક આવ�યકતાઓન ેઆધાર ે

�ો�ામની સો�ટવેરની પસંદગી  કરવામા ંઆવી છે. અ�યાસ�મોની ઉપલ�ધતા કે�� �ારા ન�ી કરવામા ંઆવે છે.

િ�જો


