
 
 
 
 

 
 

 

Ref: GTU/MissionSahasi/2019/8732                                                   Date: 11/09/2019 

 

“મિશન સાહસી” 
    

  “મિશન સાહસી” કાર્યક્રમન ું આર્ોજન જી.ટી.ય . અને વિદ્યાર્થી વિકાસ વનવિ ટ્રસ્ટના સુંય ક્ત ઉપક્રમે કરિામાું 
આિેલ છે. જેનો ઉદે્દશ મહિલાઓમાું આત્મવિશ્વાસ ઉભો કરિો એટલ ું જ નિીં પરુંત   સમાજમાું પ્રિતી રિલેા “ચલતા 
િૈ ...” િલણમાું પણ જરૂરી પહરિતયન લાિિાનો છે. વમશન સાિસી એ 13 ર્થી 25 િર્યની િર્ જૂર્થની મહિલાઓ માટે 
આત્મ-સુંરક્ષણ તાલીમ ની સારે્થ આરોગ્ર્,સલામતી અને પર્ાયિરણ પ્રત્રે્ જાગવૃતનો કાર્યક્રમ છે. વમશન સાિસી ખાસ 
કરીને િતયમાન સમરે્ મહિલાઓને રોજજિંદા જીિનમાું આિતા પડકારો જેમકે િેરાન માર્ગો પર અર્થિા ખાલી ટે્રનમાું 
મ સાફરી કરી રિી િોર્, જાણીતા અર્થિા અજાણ્ર્ા લોકોની સુંર્ગતમાું િોર્ ત્ર્ારે િાકિમકી, છેડતી અને કટોકટીના 
સમરે્ પોતાનો બચાિ કરી શકે એ િતે  ર્થી કરિામાું આિેલ પિલે છે. વમશન સાિસીમાું આપિામાું આિનાર 
આત્મરક્ષણની તાલીમન ું માળખ  માશયલ આટયના વનષ્ણાત ટે્રનસય દ્વારા બનાિિામાું આિેલ છે. 
  
કાર્યક્રિ ના ઉદે્દશ:- 

 બિનેોને આત્મરક્ષણની તાલીમ આપિી. 
 મહિલા-આરોગ્ર્ અંરે્ગની જાગવૃત લાિિી. 
 સલામતીના મ દ્દાઓ વિશે જાગવૃત લાિિી . 
 બિનેોમાું આત્મવિશ્વાસ િિારિો . 
 મહિલાઓમાું નવ ું નેતતૃ્િ ઉભ  કરવ ું. 

           

જી.ટી.ય.ુ અંતર્યત િાત્ર અિદાવાદ ઝોનિાાં આવેલ કોલેજોને આ કાર્યક્રિિાાં નીચે મજુબના તબક્કા દરમ્ર્ાન ભાર્ લેવા 
િાટે જણાવવામાાં આવે છે. દરેક સાંસ્થાિાાં 3 દિવસ તાલીિ આપવાિાાં આવશે, જેમાાં પ્રતિ દિવસ સાંસ્થા / તવદ્યાથીની ની 
અનકુળૂિાએ એક કલાક િાલીમ આપવામાાં આવશે. સાંસ્થાએ પોતાની અનકુુળતા મજુબ નીચે િશાાવેલ િબક્કાઓ માાંથી 
એક તબક્કો પસાંદ કરવાનો રહશેે. 

 તબક્કો 1 :- 12,13,14 સપ્ટેમ્બર, 2019 
 તબક્કો 2 :-16,17,18 સપ્ટેમ્બર, 2019 
 તબક્કો 3 :-19,20,21 સપ્ટેમ્બર, 2019 
 તબક્કો 4 :-24,25,26 સપ્ટેમ્બર, 2019 

 

િાલીમ ના બધા િબક્કાઓ પણૂા થયે, તા. - 28/09/19 ના રોજ િેર્ા ડેિોન્સ્ટસ્રેશનના કાર્યક્રિનુાં આર્ોજન કરવાિાાં 
આવેલ છે.  

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 જે તવદ્યાથીની ઓ સાંસ્થા ખાિે િાલીમ લેશે અને ત્યારબાિ મેગા ડેમોન્સ્ટસ્રેશન માાં પણ ભાગ લેશે, િેને જી.ટી.ય.ુ 

િરફ થી સદટિદફકેટ આપવામાાં આવશે અને આ સદટિદફકેટ માટે જે િે તવદ્યાથીની ને 100 Activity Points માાં 
પોઈન્સ્ટ્સ પણ પ્રાપ્િ થશે. 

 

 દરેક કોલેજને જણાવવામાાં આવે છે કે, આ કાર્યક્રિ માટે આપની કોલેજ િાાંથી ૧૦ વોલેન્ન્સ્ટટર્ર તથા ૧ 
િહહલા પ્રાધ્ર્ાપકની ઇન્સ્ટચાર્જ િરીકે મનિણકુ કરવી. 

 

 વધ ુિાહહતી િાટે (M) 97237 46434 અને E-mail ID – missionsahasiguj@gmail.com ઉપર સાંપકય  કરવો. 
 

 

      

 

 

 

Sd/- 

(રજજસ્રાર) 
 

mailto:missionsahasiguj@gmail.com

