
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

                                                                તા. 9 સપ્ટેમ્બર 2022 

- જીટીય ુ દ્વારા ઈન્ડિયન નોલેજ નસસ્ટમના નવનવધ કોસસના 
નવદ્યાર્થીઓ માટે સટીફિકેટ એવોિસ સેરેમની યોજવામાાં આવી. 
 

- આ પ્રકારની એવોિસ સેરેમની યોજનાર જીટીય ુસમગ્ર દેશની 
એકમાત્ર યનુનવનસિટી. 
 

- નશખર પર પહોંચેલી દરેક સભ્યતાને કેળવવી જરૂરી હોય 
છે. આપણી સભ્યતા અને સાંસ્કૃનતને બચાવવા માટે એક 
યોદ્ધા તરીકે કાયસરત રહવુાં પિશે. જે આપણી મળૂભતૂ િરજ 
છે. 
                        -પ્રો. નનરજ અત્રી 

                              ચેરમેન NCHRCS 

 

- ભારતીય જ્ઞાન પરાંપરા સદીઓર્થી વૈનિક સ્તરે ઉચ્ચત્તમ છે. 
સાંશોધન , અનસુાંધાન , નવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી , મેફિકલ 
સાયડસ જેવા દરેક આયામ પર ભારતનુાં ઉચ્ચપ્રદાન છે. 



ત્યારે આજની યવુા પેઢી પણ તેનાર્થી અવગત ર્થાય તે ખબૂ 
જ જરૂરી છે.  
                                       -પ્રો. િૉ. નવીન શેઠ 
                                        કુલપનત , જીટીય ુ
 

- સ્ટિી ઑિ વેદ , પરુાણ , ઉપનનષદ , કૌટીલ્યનુાં અર્થસશાસ્ત્ર 
જેવા નવનવધ નવષય પર 1445 નવદ્યાર્થીઓએ સટીફિકેટ કોસસ 
કયાસ.  
 

અમદાવાદ | શકુ્રવાર ,  ભારત દેશની કલા , સ્થાપ્ત્ય , સસં્કૃતત અને સભ્યતા 
તવશ્વના દરેક દેશથી તવશેષ રીતે અલગ તરી આવે છે. જેના કારણોસર 
પ્રાચીનકાળમા ંપણ તક્ષતશલા , નાલદંા  અને વલ્લભી તવદ્યાપીઠ જેવી શ્રેષ્ઠત્તમ 
યતુનવતસિટીઓમા ં તવદેશી તવદ્યાથીઓ અભ્યાસ અથે આવીન ે ભારતીય જ્ઞાન 
પરંપરાથી અવગત થઈને તશક્ષણ મેળવતા ંહતા.ં કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા પણ વષષ-
2020મા ંલાગ ુકરવામા ંઆવેલી નવી રાષ્રીય તશક્ષણ નીતતમા ંપણ ભારતીય જ્ઞાન 
પરંપરા પર તવશેષ ભાર મકૂવામા ંઆવ્યો છે.  રાષ્રીય તશક્ષણ નીતતના સપંણૂઁ અમલ 
કરવા અથે ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યતુનવતસિટી (જીટીય)ુ પણ દરેક આયામ પર 
સસુજ્જ થઈ રહી છે. ્યારે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરાનો પ્રચાર પ્રસાર થાય તે હતેસુર 
જીટીયનુા સેન્દ્ટર ફોર ઈન્ન્દ્િયન નોલોજ તસસ્ટમ દ્વારા ચલાવવામા ંઆવતા ં શોટષ  ટમષ 
કોતસિસની પ્રથમ અને દ્રરતતય બેચના તવદ્યાથીઓ માટે તાજેતરમા ંસટીદ્રફકેટ એવોિષ 
સેરેમની યોજવામા ંઆવી હતી. આ પ્રસગેં મખુ્ય વક્તાના સ્થાને જાણીતા ઓથર 
અને NCHRCSના ચેરમેન પ્રો. તનરજ અત્રીએ ઉપસ્સ્થત રહીન ેજણાવ્યુ ંહત ુ ં કે , 



તશખર પર પહોંચેલી દરેક સભ્યતાને કેળવવી જરૂરી હોય છે. આપણી સભ્યતા અન ે
સસં્કૃતતને બચાવવા માટે એક યોદ્ધા તરીકે કાયષરત રહવુ ંપિશે. જે આપણી મળૂભતૂ 
ફરજ છે. જીટીયનુા કુલપતત પ્રો િૉ. નવીન શેઠે આ પ્રસગેં જણાવ્યુ ંહત ુ ંકે, ભારતીય 
જ્ઞાન પરંપરા સદીઓથી વૈતશ્વક સ્તરે ઉચ્ચત્તમ છે. સશંોધન , અનસુધંાન , તવજ્ઞાન 
અને ટેક્નોલોજી , મેદ્રિકલ સાયન્દ્સ જેવા દરેક આયામ પર ભારતનુ ંઉચ્ચપ્રદાન છે. 
્યારે આજની યવુા પેઢી પણ તેનાથી અવગત થાય તે ખબૂ જ જરૂરી છે. જીટીયનુા 
કુલસચચવ િૉ. કે. એન. ખેર , જીટીય ુધરોહર સેન્દ્ટરના સચંાચલકા િૉ. શ્રતૃત આણેરાવ 
, ચભષ્મ સ્કૂલ ઑફ ઈન્ન્દ્િક સ્ટિીઝના ફાઉન્દ્િર પ્રો ચક્ષતતજ પાટુકલે ઉપસ્સ્થત રહ્યા 
હતા.ં  

 

દેશના તમામ રાજ્યોના 1445 તવદ્યાથીઓએ જીટીય ુદ્વારા શરૂ કરવામા ંઆવેલ સ્ટિી 
ઑફ વેદ , પરુાણ , ઉપતનષદ , કૌટીલ્યનુ ંઅથષશાસ્ત્ર , પૌરાણીક સ્થાપ્યો , પ્રાચીન 
તવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી જેવા તવતવધ તવષયો પર શોટષટમષ કોતસિસ કરવા માટે 
એિતમશન મેળવીને સફળતાપવૂષક કોસષ પણૂષ કરેલ છે. મેદ્રિકલ , એન્ન્દ્જતનયરીંગ , 
સાદ્રહ્ય , વકીલાત અને ચબઝનેસ જેવા દરેક ક્ષેત્ર સાથે સકંળાયેલ લોકોએ ભારતીય 
જ્ઞાન પરંપરાના તવતવધ કોસષ કરવા માટે પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. ઉંમરની મયાષદા ના 
હોવાને કારણોર સૌથી મોટી ઉંમરના તવદ્યાથી તરીકે મહારાષ્ર થાણનેા તવદ્યાથીની 
શ્રી વાસતંી કણીકે 82 વષષની ઉંમરે સ્ટિી ઑફ વેદાસ પર સફળતાપવૂષક કોસષ પણૂષ 
કયો હતો. તવદ્યાથીઓએ પોતાનો મત રજૂ કરતા ંજણાવ્યુ ંહત ુ ંકે , બાળપણમા ંજે 
તશખવા નહત ુ ં મળયુ ં તે અ્યારે તશખી રહ્યા તછએ. આ પ્રકારના કોસષમા ં દરેક 
યવુાઓએ જોિાઈને આપણી જ્ઞાન પરંપરાને ખરા અથષમા ંજાણવી જોઈએ. 

  

 



 

         કોસષ    તવદ્યાથીઓની સખં્યા 
સ્ટિી ઑફ વેદાસ         416 
સ્ટિી ઑફ પરુાણ         121 
સ્ટિી ઑફ ઉપતનષદ         204 
કૌટીલ્યનુ ંઅથષશાસ્ત્ર         173 
પ્રાચીન ભારતીય સ્થાપ્ય        137 
પ્રાચીન ભારતીય કળા         26 
પ્રાચીન તવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી        187 
પ્રાચીન સસં્કૃતત અને વારસો         28 
પ્રાચીન સામ્રાજ્ય          25 
પ્રાચીન સાદ્રહ્ય          24 
ભરતનાટયમ         31 
વૈદ્રદક ગચણત         15 
દ્રહન્દ્દુ કલ્ચર સ્ટિીઝ        47 
ઈન્ન્દ્િયન હરેીટેજ એન્દ્િ કલ્ચરલ 
ટરૂીઝમ 

       11  

 

 

 

 


