
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 
                                                                 તા. 22 સપ્ટેમ્બર, 2022 

- કેન્દ્રીય ગહૃમતં્રીશ્રી અનમતભાઈ શાહના હસ્તે જીટીયનુા નવીન 
કેમ્પસનુ ંભનૂમપજૂન આગામી 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરાશે. 
 

- ગજુરાતમા ંપણ નવશ્વની સવવશે્રષ્ઠ ટેક્ક્નકલ યનુનવનસિટી બનાવવાના 
પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લક્ષ્યને સાકાર કરવા માટે 
જીટીય ુકટ્ટીબદ્ધ છે. જીટીયનુા નવા બબલ્ડીંગનુ ંબાધંકામ આગામી 2 
વર્વની સમય મયાવદામા ં પરરપણૂવ કરવાનો લક્ષ્યાકં રાખવામા ં
આવ્યો છે.  
                         -પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠ 
                          કુલપનત , જીટીય ુ     

 

- ગ્રીન બબલલ્ડિંગની થીમ પર બનાવવામા ંઆવનાર કેમ્પસમા ં17 થી 
વધ ુ ભવનોનુ ં નનમાવણ અને 18000 સ્કેવ મીટરના કે્ષત્રફળ પર 
સોલાર પેનલ લગાવીને સમગ્ર કેમ્પસ સોલર લાઈટથી સચંાબલત 
કરાશે 

 

અમદાવાદ | ગરુૂવાર , રાજ્યની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજીક યનુનવનસિટી અને ટેક્ક્નકલ 
નિક્ષણમાાં દેિ- નવદેિમાાં અગ્રગણ્ય યનુનવનસિટીમાાં નામના મળેવનાર  ગજુરાત 



ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટીને (જીટીય)ુ સરકારશ્રી દ્વારા ગાાંધીનગર લેકાવાડા ખાત ે
100 એકરની જમીન નવા બિલ્ડીંગના િાાંધકામ માટે ફાળવવામાાં આવી છે. જેનુાં 
આગામી તારીખ 27 સપ્ટેમ્િરના રોજ કેન્દ્રીય ગહૃમાંત્રીશ્રી અનમતભાઈ િાહના વરદ 
હસ્તે ભનૂમપજૂન કરવામાાં આવિે. આ પ્રસાંગે રાજ્યના મખુ્યમાંત્રીશ્રી ભપૂેન્દ્રભાઈ 
પટેલ , ગહૃરાજ્યમાંત્રીશ્રી હર્ષભાઈ સાંઘવી , નિક્ષણમાંત્રીશ્રી જીતભુાઈ વાધાણી, રાજ્ય 
નિક્ષણ માંત્રીશ્રી કુિેરભાઈ ડડિંડોર સડહતના મહાનભુાવો ઉપક્સ્થત રહિે. આ સાંદભ ે
જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. ડૉ. નવીન િઠેે જણાવયુાં હત ુાં કે , ગજુરાતમાાં પણ નવશ્વની 
સવષશ્રેષ્ઠ ટેક્ક્નકલ યનુનવનસિટી િનાવવાના પ્રધાનમાંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
લક્ષ્યને સાકાર કરવા માટે જીટીય ુકટ્ટીિદ્ધ છે. જીટીયનુા નવા બિલ્ડીંગનુાં િાાંધકામ 
આગામી 2 વર્ષની સમય મયાષદામાાં પડરપણૂષ કરવાનો લક્ષ્યાાંક રાખવામાાં આવયો 
છે. 

 

સરકારશ્રી દ્વારા િાાંધકામ માટે રૂનપયા 275 કરોડની ગ્રાાંન્દ્ટ જીટીયનુે  માંજૂર કરવામાાં 
આવી છે. નવુાં તૈયાર થત ુાં કેમ્પસ ગ્રીન રેટીંગ ફોર ઈન્દ્ટીગે્રટેડ હબેિટેટ એસેસમેન્દ્ટ 
(ગહૃ) અનસુાર સાંપણૂષ ગ્રીન બિલલ્ડિંગની થીમ પર િનાવવામાાં આવિે. જેમાાં 17 થી 
વધ ુભવનોની સ્થાપના કરવામાાં આવિ.ે જેમાાં સ્કૂલ ઑફ એન્ન્દ્જનનયરીંગ , ફામષસી 
, મેનેજમેન્દ્ટ , ઉપરાાંત એડમીન બિલલ્ડિંગ  , પરીક્ષા ભવન અને ડટેા સેન્દ્ટર , ગલ્સ 
અને િોય્ઝ હોસ્ટેલ , અદ્યતન સેન્દ્ટર લાઈબ્રેરી , કુલપનતશ્રી અને કુલસચીવશ્રીના 
િાંગ્લોઝ , ક્લાસ- 2 અને 3 કેટેગરીના સ્ટાફ ક્વાટષઝ ,  કાફેટેરીયા , ફામષસીની 
રીસચષ સાંિધીત એનનમલ હાઉસ આ ઉપરાાંત તમામ કમષચારીઓને સવલત મળી 
રહ ેતે હતેસુર એટીએમ અને પોસ્ટ ઓડફસની સનુવઘા પણ પરૂી પાડવામાાં આવિે.   

 

 



ગ્રીન બિલલ્ડિંગની થીમ પર િનાવવામાાં આવતુાં નવુાં કેમ્પસ અંદાજીત 5000થી વધ ુ
વકૃ્ષોથી આચ્છાડદત હિે. જેમાાં બલમડો, પીપળો , વડ, િોરસલી , ગલુમહોર, આંિલી 
વગેરે વકૃ્ષોનુાં વાવેતર કરવામાાં આવિે. આ ઉપરાાંત  2000 સ્કેવર મીટરના 
ક્ષેત્રફળમાાં આયવુેદીક ઔર્ધી પ્લાન્દ્ટ પણ વાવવામાાં આવિે. જેમાાં અરડસૂી , 
અશ્વગાંધા , આમળા , ગીલોય , જાંબ ુવગેરે જેવા ઔર્ધીય છોડનુાં પણ વાવતેર 
કરવામાાં આવિ.ે  100 ટકા શદુ્ધ અને પ્રદૂર્ણમકુ્ત પ્રાકૃનતક વાતાવરણ મળી રહ ે 
તે માટે કોમન પાડકિંગ રખાવીને સમગ્ર કેમ્પસમાાં પડરવહન માટે 2.50 ડકમીનો 
સાયકલ ટે્રક િનાવવામાાં આવિે.  આ ઉપરાાંત નવનવધ ભવનો પર 18000 સ્કેવ 
મીટરના ક્ષતે્રફળ પર સોલાર પેનલ લગાવીને સમગ્ર કેમ્પસ સોલર લાઈટથી 
સાંચાબલત કરાિે. જેનાથી પનુ:પ્રાપ્ય ઉજષ સ્ત્રોતનો ઉપયોગ સનવિેર્ પ્રમાણમાાં કરીન ે
ગ્રીન હાઉસ ઈફેક્્સ  અને અન્દ્ય પ્રકૃનિને નકુસાનકારક પ્રવનૃિ પર લગામ લગાવી 
િકાિે. આ સમગ્ર કેમ્પસનુાં િાાંધકામ એક જ સમયમાાં િાાંધવામા આવિે. વધમુાાં 
નવદ્યાથીઓની સાાંસ્કૃનતક પ્રવનૃિને વગે મળે તે માટે અદ્યતન ઓડડટોરીયમ અન ે
સ્પોર્ટષસ સ્ટેડડયમ િનાવવામાાં આવિે.    
 

 


