
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 
 

                                                                                     તા. 5 સપ્ટેમ્બર, 2022 
 
-  જીટીયનુા કુલપનતશ્રીની જાહરેાત : આગામી વર્ષ 2023થી 
નિક્ષક દદનની ઉજવણીના ઉપક્રમે શે્રષ્ઠ ટેક ગરુુ એવોર્ષ રાષ્રીય 
સ્તર પર જાહરે કરવામાાં આવિે.  
 
- ટેક ગરુૂ એવોર્ષ માટે જીટીય ુએ જે પારદિષક નીનત અપનાવી છે 
, તે તમામ યનુનવનસિટીએ અપનાવવાની જરૂર છે. સાંવેદનાનુાં 
નિક્ષણ આપીને દરેક નિક્ષક જો નવદ્યાથીના નજીક રહિે તો 
વગષખાંર્નુાં નિક્ષણ પ્રભાનવત થિે. જે દેિ નવકાસ માટે ઉત્તમ ભાવી 
પેઢીનુાં સર્જન કરિે. 
                                    - પ્રો. ર્ૉ. હર્ષદ પટેલ  
                                      કુલપનત, આઈઆઈટીઈ 
 

- નિક્ષક અને નિક્ષણ બને્નની વ્યાખ્યા વતષમાન સમયમાાં 
બદલાઈ છે. માત્ર જ્ઞાની હોવાથી નહીં પરાંત ુશ્રમ કરી િકે , 
નવદ્યાથીઓ માટે આદિષ ચાદરત્ર સાબબત થઈ િકે તે સાચો 
નિક્ષક છે, જ્યારે ઈચ્છા િક્ક્તનો પ્રવાહ સતત વહતેો હોય 
અને આનવષ્કાર સફળ ફળદાયી બને તે નિક્ષણ છે.  



     -શ્રી ભદ્રાય ુવછરાજાની  
કુલપનત , લોકભારતી યનુનવનસિટી ફોર રૂરલ ઈનોવેિન 
 

- વર્ષ -2022ના શે્રષ્ઠ ટેક-ગરુૂ એવોર્ષ માટે પ્રો. ર્ૉ. 
જગદદિકુમાર રાઠોર્ની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. 
 

- એન્જજનનયદરિંગ અને ફામષસી નવભાગના શે્રષ્ઠ અધ્યાપકોને 
તેમના દરસચષ અને એકેર્મીક યોગદાનને ધ્યાનમાાં રાખીને 
સજમાનનત કરાયાાં. 

 
અમદાવાદ | સોમવાર, ગજુરાત ટેકનોલોજીકલ યનુનવનસિટી (જીટીય)ુ દ્વારા દેશના 
દ્રિતીય રાષ્ટ્રપનત ભારત રત્ન ડૉ. સવવપલ્લી રાધાકૃષ્ટ્ણનની જન્મ જયતંીની 
ઉજવણીના ઉપક્રમે શ્રષે્ટ્ઠ ટેક ગરુુ એવોડવ જાહરે કરવામા ંઆવ્યો હતો. આ ઉપરાતં 
જીટીય ુસલંગ્ન કૉલેજોના 6 અધ્યાપકોનુ ંઅભભવાદન કરીને સન્માનીત કરવામા ં
આવ્યા હતા.ં કાયવક્રમાના મખુ્ય મહમેાન અને વક્તા સ્થાને લોકભારતી યનુનવનસિટી 
ફોર રૂરલ ઈનોવેશનના કુલપનત શ્રી ભિાય ુવછરાજાનીએ ઉપસ્સ્થત રહીને આ પ્રસગેં 
જણાવ્યુ ંહત ુ ંકે, નશક્ષક અને નશક્ષણ બન્નેની વ્યાખ્યા વતવમાન સમયમા ંબદલાઈ છે. 
માત્ર જ્ઞાની હોવાથી નહીં પરંત ુશ્રમ કરી શકે , નવદ્યાથીઓ માટે આદશવ ચાદ્રરત્ર 
સાભબત થઈ શકે તે સાચો નશક્ષક છે, જ્યારે ઈચ્છા શસ્ક્તનો પ્રવાહ સતત વહતેો 
હોય અને આનવષ્ટ્કાર સફળ ફળદાયી બને તે નશક્ષણ છે.  કાયવક્રમના ગેસ્ટ ઓફ 
ઓનર અને આઈઆઈટીઈ ગાધંીનગરના કુલપનતશ્રી ડૉ. હર્વદ પટેલે સબંોધતા 
જણાવ્યુ ં કે, ટેક ગરુૂ એવોડવ માટે જીટીય ુએ જે પારદશવક નીનત અપનાવી છે , તે 
તમામ યનુનવનસિટીએ અપનાવવાની જરૂર છે. સવંેદનાનુ ંનશક્ષણ આપીને દરેક નશક્ષક 
જો નવદ્યાથીના નજીક રહશે તો વગવખડંનુ ંનશક્ષણ પ્રભાનવત થશે. જે દેશ નવકાસ માટે 



ઉત્તમ ભાવી પેઢીનુ ંસર્જન કરશે. આ પ્રસગેં જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. ડૉ. નવીન શઠેે 
જાહરેાત કરતા ંજણાવ્યુ ંહત ુ ંકે , વર્વ 2019થી જીટીય ુદ્વારા ટેક્નોલોજી નશક્ષણ  , 
રીસચવ અને ઈનોવેશન સાથે સકંળાયલેા રાજ્યના નશક્ષકોને ટેક –ગરુૂ એવોડવ આપીને 
સન્માનવામા ંઆવ્યા છે. પરંત ુઆગામી વર્વ 2023થી AICTE સલંગ્ન દેશની તમામ 
યનુનવનસિટીમાથંી આવદેન મગંાવીને તેમાથંી શ્રેષ્ટ્ઠ નશક્ષકની પસદંગી કરીને રાષ્ટ્રીય 
કક્ષાએ જીટીય ુટેક-ગરુૂ એવોડવ આપવાની શરૂઆત કરશે. જીટીય ુકુલસભચવ ડૉ. કે. 
એન. ખેર સદ્રહત તમામ પીજી સ્કૂલના ડાયરેક્ટસવ અને જીટીયનુા અનધકારીશ્રીઓ 
આ પ્રસગેં ઉપસ્સ્થત રહ્ા ંહતા.ં 
 
વર્વ-2019થી ટેસ્ક્નકલ નશક્ષણ ક્ષેત્રે નવનશષ્ટ્ટ યોગ્યતા ધરાવતા ંશ્રેષ્ટ્ઠ અદ્યાપકન ે
જીટીય ુદ્વારા "ટેક ગરુૂ એવોડવ" આપવામા ંઆવે છે. વર્વ 2022ના ટેક ગરુુ એવોડવ 
માટે BVM એન્ન્જનનયરીંગ કૉલેજ ઈલેક્રોનનક્સ એન્ન્જનનયરીંગ શાખાના પ્રોફેસર ડૉ. 
જગદ્રદશકુમાર રાઠોડની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. ટેક ગરુુ એવોડવ માટે જીટીય ુ
સલંગ્ન તમામ કોલજેમાથંી અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવી હતી. એકેડેનમક યોગદાન 
, દ્રરસચવ , પબ્લલકેશન અને પેટનવ સબંનંધત નવનવધ મખુ્ય મદુ્દાઓન ેધ્યાનમા ંરાખીન ે
તજજ્ઞ કનમટી દ્વારા રાજ્યભરમાથંી શ્રેષ્ટ્ઠ અધ્યાપકોને ટેક ગરુુ એવોડવ માટે પસદંગી 
કરવામા ંઆવે છે. એવોડવ પ્રાપ્ત કરનાર ડૉ. જગદ્રદશકુમાર રાઠોડના નામ ે 19 
ભારતીય અને 1 ઓસ્રેભલયન પટેનવ નોંધાયલે છે. તમેણે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
ક્ષેત્રે 1થ0થી વ  ુટેસ્ક્નકલ પપેસવ પણ ર ૂ કરેલા છે. તમેના માગવદશવન હઠેળ 10 
નવદ્યાથીઓ પી.એચડી કરી ચકૂ્યા છે અને વતવમાન સમયમા ંઅન્ય 8 નવદ્યાથીઓ 
પી.એચડી કરી રહ્ા છે. 50થી વ  ુવકવશોપ , સેનમનાર અને રેનનિંગ આપી ચકૂ્યા 
છે. તેમજ 16થી વ  ુવકવશોપનુ ંઆયોજન કરેલ છે.  નવશેર્મા ંટેસ્ક્નકલ અને ફામવસી 
ક્ષેત્ર ેશ્રેષ્ટ્ઠ યોગદાન આપનાર ડૉ. જ્યનંત ચાવડા , ડૉ. અનનતા મહતેા, પ્રો. પી. આઈ 
. ભટ્ટ, ડૉ. લક્ષ્મણનસહ ઝાલા. ડૉ. અરનવિંદકુમાર વમાવ અને શ્રીમતી મમતા દેસાઈનુ ં
અભભવાદન કરીને સન્માનનત કરવામા ંઆવ્યા હતા.ં 
 
 


