
 

 

   ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યનુનવનસિટી 
    સામાજજક પ્રવનૃત નવભાગ / N. S. S. નવભાગ 

 

તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭ 

આપ જાણો છો તેમ દર વર્ષે તા. ૦૭ ડિસેમ્બર સમગ્ર ભારત દેશમાાં સશસ્ત્ર સેના ધ્વજડદનના રૂપે ઉજવવામાાં આવે છે. આ ડદવસે ભારતીય સેનાના 

સૈનનકો પ્રત્યે દેશવાસીઓ દ્વારા સન્માનની લાગણી પ્રદનશિત કરાય છે અને ભારત માતાની રક્ષા કાજે બલલદાનો આપનાર ભારતીય સેનાના શરૂવીર 
શહીદોને યાદ કરી તેઓને શ્રધ્્ાાંજલલ આપવામાાં આવે છે. આપણાાં દેશની સરહદોન ાં રાત અને ડદવસ ખિે પગે ઊભા રહી રક્ષણ કરતાાં સૈનનકો, માજી 

સૈનનકો, સ્વગગસ્થ સૈનનકો / સ્વગગસ્થ માજી સૈનનકોના ્મગપત્નીઓ અને તઓેના આનશ્રતોના કલ્યાણ અને પ નઃવસવાટ માટે મદદરૂપ થવા તેઓની 

નવનવ્ કલ્યાણકારી પ્રવનૃતઓ માટે દેશવાસીઓ પાસેથી ભાંિોળ એકનિત કરવામાાં આવે છે. 

 

રાષ્ટ્રની રક્ષા કાજે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર શ રવીર  સૈનનકોના ક ટ ાંબીજનોની સાંભાળ રાખવાની ફરજ સૌ દેશવાસીઓની બની રહ ેછે. સૈનનકો 

પ્રત્યે આપન ાં ઋણ અદા કરવાની સોનેરી તક સશસ્ત્ર સેના ધ્વજડદન આપણને આપે છે. પ્રસ્ત  ત બાબતે આપને અપીલ કરવામાાં આવે છે કે આ 

અવસરે સશસ્ત્ર સેના ધ્વજડદન ભાંિોળમાાં આપ તથા આપની સાંસ્થા તરફથી પ્રનત નવદ્યાથી યોગ્ય યોગદાન આપી આપણાાં સૈનનકોન ાં મનોબળ મજબતૂ 

કરશો અને આ ઉમદા કાયગના સહભાગી બનશો. 

 

ઉપરોક્ત અન્વયે જણાવવાનુું કે ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યનુનવનસિટી એ, ૨૦૧૬-૧૭ નાું વર્ષ દરમ્યાન ભુંડોળ એકત્રીત કરવામાું 

અમદાવાદ જજલ્લામાું તતૃીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. જેના માટે સૈનનક વેલ્ફેર ફુંડ કચેરી તથા કલેકટર કચેરી, અમદાવાદ તરફથી 

જીટીય ુને ટ્રોફી, સ્મનૃત ચચન્હ અને સન્માન પત્ર પણ એનાયત થયેલ છે. 



 

 

આ કાયગ માટે ગ જરાત ટેકનોલોજીકલ ય નનવનસિટી (જી.ટી.ય .) તેની સાથે જોિાયેલ તમામ કોલેજોનો આભાર માન ે છે કે જેમણે આ પ્રકારની સામાજજક 

પ્રવનૃતમાાં ભાગીદાર બની રાષ્ટ્રની રક્ષા કાજે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર શરૂવીર  સૈનનકોના ક ટ ાંબીજનોની સાંભાળ લઈ તેમની આનથિક મદદ કરેલ છે. 

 

ગ જરાત ટેકનોલોજીકલ ય નનવનસિટીએ તેની સાથે જોિાયેલ નવનવ્ કોલેજો માટે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે નીચે મ જબ નો લક્ષયાાંક નક્કી કરેલ છે. તો દરેક 

સુંસ્થાએ નવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૧૦/- અને પ્રાધ્યાપકો અને કમષચારી દીઠ રૂ. ૧૦૦/- તથા આચાયો તેમજ ડડરેક્ટર, ટ્રસ્ટીઓ દીઠ રૂ. ૧,૦૦૦/- નો ફાળો 

સ્વૈચ્છછક રીતે આપે તેવી અપીલ કરેલ છે. આ દાનના મહાયજ્ઞ માું આપ સવેને મહત્તમ યોગદાન આપવા માટે નવનુંતી કરવામાું આવે છે. દરેક 

સાંસ્થાએ આ ઉઘરાવેલ રોકિ રકમ સાંસ્થાના બેંક ખાતામાાં જમા કરાવી “Collector & President, AFFD Fund Account, Ahmedabad” 
(એકાઉન્ટ પેયી) ના નામ નો ચેક / ડિમાન્િ ડ્રાફ્ટ કઢાવી નીચેના સરનામે મોકલી આપવા નવનાંતી છે. 

 
 

સામાજજક પ્રવનૃત નવભાગ / N. S. S. નવભાગ 

ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યનુનવનસિટી, 
નવશ્વકમાગ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ પાસે, 
નવસત િણ રસ્તા પાસે, નવસત – ગાા્ં ીનગર હાઈ-વે, 

ચાાંદખેિા, અમદાવાદ – ૩૮૨ ૪૨૪ (ગ જરાત). 
ફોન નાં. : ૯૦૯૯૦ ૩૫૬૦૦ 

ઇ-મેલ : nss@gtu.edu.in, social_act@gtu.edu.in 
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