
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

                                                                તા. 17 નવેમ્બર 2022  

- જીટીય ુદ્વારા માઉન્ટ આબ ુખાતે પ્રથમ વખત નવદ્યાથીઓ 
માટે પવવતારોહણ નિબબરનુું આયોજન કરાયુું. 
 

- નવદ્યાથીકાળ દરનમયાન દરેક નવદ્યાથીઓએ િૈક્ષબણક જ્ઞાનની 
સાથે રમત – ગમત અને સાુંસ્કૃનતક કે્ષતે્ર પણ કાયવરત રહવે ુું 
જોઈએ. જીટીય ુનવદ્યાથીઓને આ પ્રકારની તમામ તકો પરૂી 
પાડવામાું હુંમેિા અગે્રસર રહ્ુું છે.  

                                  -પ્રો. ડૉ. નવીન િેઠ 

                                   કુલપનત , જીટીય ુ

 

- 67 સુંલગ્ન કૉલેજના 53 નવદ્યાથી , 29 નવદ્યાથીની અને સ્ટાફ 
મેમ્બર સહહત 85 લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ બલધો.  

 

અમદાવાદ | ગરુૂવાર , રાજ્યની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી તરીકે 
નામના મળેવનાર અને નવદ્યાથીઓના સવાાંગી વી નવકાસ માટે સતત કાય રત રાનેાર 
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી (જીટીય)ુ દ્વારા ટેક્ક્નકલ જ્ઞાન સહાત રમત –
ગી વમત કે્ષત્ર ેપણ સમયાાંતરે અનેક કાય ક્રમમું ુાં યયોજન કરવામાાં યવ ેછે. તાજેતરમાાં 
જ રાજસ્થાનના માઉન્ટ યબ ુ ખાતે સ્વામી નવવેકાન ાંદન પવ તારોાણ સાંસ્થામાાં 
જીટીયનુા નવદ્યાથીઓ અને નવદ્યાથીનીઓ માટે 10 હદવસની પ્રાથનમક ખડક ચઢાણ 



તાલીમ નિબિરું ુાં યયોજન કરવામાાં યવલે છે.  ય સાંદર્ભે જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. 
ડૉ. નવીન િેઠે જણાવયુાં ાત ુાં કે , નવદ્યાથીકાળ દરનમયાન દરેક નવદ્યાથીઓએ િૈક્ષબણક 
જ્ઞાનની સાથે રમત –ગી વમત અને સાાંસ્કૃનતક કે્ષત્ર ેપણ કાય રત રાવે ુ ાં જોઈએ. જીટીય ુ
નવદ્યાથીઓને ય પ્રકારની તમામ તકો પરૂી પાડવામાાં ાાંમિેા અગ્રસેર રહ્ુાં છે. 
જીટીયનુા કુલસબચવ ડૉ. કે. એન. ખરેે ર્ભાગી વ લેનાર તમામ નવદ્યાથીઓને શરુ્ભકામના 
પાઠવી ાતી. ય પ્રસાંગી વ ેજીટીય ુસાાંસ્કૃનતક નવર્ભાગી વના સલાાકાર શ્રી મનોજ શકુ્લ 
અન ેજીટીય ુસ્પોર્ટ સ ઓહિસર ડૉ. યકાિ ગી વોહાલ ખાસ ઉપક્સ્થત રાીને નવદ્યાથીઓન ે
શરુ્ભચે્છા પાઠવીને પ્રોત્સાાીત કયા  ાતા. 

 

જીટીય ુદ્વારા પ્રથમ વખત યોજવામાાં યવેલ ય સાાનસક પ્રવનૃતઓની પાઠિાળા 
જેવી ખડક ચઢાણ નિબિરમાાં જીટીય ુ સ ાંલગ્ન 67 કૉલજેના 53 નવદ્યાથી , 29 
નવદ્યાથીની અને 3 સ્ટાિ મેમ્િર સહાત 85 લોકોએ ઉત્સાારે્ભર ર્ભાગી વ બલધો છે. 
નિબિરમાાં ર્ભાગી વ લનેાર નવદ્યાથીઓને રોક ક્લામ્મ્િગી વ , રોક રેમ્્લિંગી વ સહાત યકક્સ્મક 
સાંજોગી વોમાાં કોઈ પણ પ્રકારની  જાનાાનીને ટાળવા માટે રેસ્ય ૂકરીને કેવી રીતે 
રેમ્્લિંગી વ કરવુાં ય તમામ પ્રકારની તાલીમું ુાં પ્રનિક્ષણ યપવામાાં યવિ.ે ય 
ઉપરાાંત પાાડી નવસ્તારું ુાં પ્રાકૃનતક જ્ઞાન અને તેની સ ાંસ્કૃનત નવિ ેપણ નવદ્યાથીઓને 
માહાતગી વાર કરવામાાં યવિે.  ર્ભાગી વ લેનાર તમામ નવદ્યાથીઓને માટે તાલીમ સહાત 
અન્ય તમામ પ્રકારની વયવસ્થા જીટીય ુદ્વારા નવનામલૂ્યે કરવામાાં યવેલ છે.  

 

 


