
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી અમદાવાદ 
                                                                    તા. 10 જાન્યઆુરી , 2023 

- જીટીય ુદ્વારા ઑલ ઈન્ન્િયા ઈન્ટર યનુનવનસિટી મેિલ પોલલસી 
લાગ ુકરવામાાં આવી. 
 

- નવદ્યાર્થીના સવાાંગી નવકાસ માટે જીટીય ુહરહાંમેશ કાયયરત રહ ે
છે. રમત-ગમત અને નવનવધ લલલતકળાઓમાાં જીટીયનુ ુાં 
પ્રનતનનનધત્વ કરનાર નવદ્યાર્થીઓને મેિલ પોલલસી ર્થકી 
પ્રોત્સાહહત કરાશે.  
                       -પ્રો. િૉ. પાંકજરાય પટેલ 
                        કુલપનત , જીટીય ુ(કાયયકારી) 
 

- રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રર્થમ 3 ક્રમે આવનાર નવદ્યાર્થીને અનકુ્રમે 10, 
7 અને 5 હજારના પરુસ્કાર સહહત બ્લેઝર આપવામાાં 
આવશે.   

 

અમદાવાદ | મગંળવાર , વવદ્યાર્થીઓમા ંવવવવધ લલલતકળાઓ અને રમત-ગમત 
ક્ષેત્રે  રૂચી કેળવાય અને તેનાર્થી અવગત ર્થાય તે અર્થે , ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ 
યવુનવવસિટીના (જીટીય)ુ સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચર વવભાગ દ્વારા દર વર્ષે વવવવધ રમતો 
અને યવુક મહોત્સવ - લક્ષવતજનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં ઑલ 



ઈન્ડિયા ઈડટર યવુનવવસિટીની વવવવધ સ્પધા્ઓમા ંપણ જીટીયનુા વવદ્યાર્થીઓ રાજ્યનુ ં
પ્રવતવનવધત્વ કરીને મિેલ અને ક્રમાકં મેળવતા ંહોય છે. જીટીય ુમાટે મેિલ અન ે
પ્રર્થમ 3 સ્ર્થાને ક્રમાકં મેળવનાર વવદ્યાર્થી અને ટીમના તમામ સભ્યો માટે જીટીય ુ
દ્વારા ઑલ ઈન્ડિયા ઈડટર યવુનવવસિટી મેિલ પોલલસી લાગ ુકરવામા ંઆવી છે. આ 
સદંભે જીટીયનુા કાયક્ારી કુલપવત પ્રો. િૉ. પકંજરાય પટેલે જણાવયુ ં હત ુ ં કે, 
વવદ્યાર્થીના સવાાંગી વવકાસ માટે જીટીય ુહરહમંેશ કાય્રત રહ ેછે. રમત-ગમત અન ે
વવવવધ લલલતકળાઓમા ંજીટીયનુ ુ ંપ્રવતવનવધત્વ કરનાર વવદ્યાર્થીઓને મેિલ પોલલસી 
ર્થકી પ્રોત્સાહહત કરાશે. વધમુા ંજણાવતા ંકહ્ુ ંહત ુ ંકે, આ પોલલસી અંતગ્ત રાષ્ટ્રીય 
સ્તરે જીટીયનુ ુ ંનામ રોશન કરનાર શૈક્ષણીક વર્ષ્ 2021-22ના વવદ્યાર્થીઓને પણ 
લાભ મળવા પાત્ર રહશે. જીટીયનુા કુલસલચવ િૉ. કે. એન. ખેરે જીટીય ુસ્પોર્ટ્સ અને 
કલ્ચર ઓહિસર િૉ. આકાશ ગોહહલને પોલલસીના સિળ સચંાલન અર્થે શભુકામના 
પાઠવી હતી. 

 

ઑલ ઈન્ડિયા ઈડટર યવુનવવસિટી આયોજીત તમામ રમતો તેમજ યવુક મહોત્સવની 
તમામ સ્પધા્ઓમા ંરાષ્ટ્રીય સ્તરે ટોપ-3મા ંઆવનાર સહહત NCC , NSS , ર્થલ , 
વાય ુઅને નૌસનેા કેમ્પ તર્થા પ્રજાસત્તાક અને સ્વતતં્રતાહદને રાજપર્થ લાલ હકલ્લા 
ખાતેની પરેિમા ંભાગ લેનાર વવદ્યાર્થીઓ અને ટીમના સભ્યોને પણ આ પોલલસીમા ં
આવરી લવેામા ંઆવલેા છે. જીટીય ુસ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચર ઓહિસર િૉ. આકાશ ગોહહલ ે
આ સદંભે જણાવયુ ં હત ુ ં કે , સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચર વવભાગની આ પોલલસી ર્થકી 
વવદ્યાર્થીઓ પ્રોત્સાહહત ર્થશે ઉપરાતં આગામી હદવસોમા ંરાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
સ્તરે પણ જીટીયનુ ુ ંપ્રવતવનવધત્વ કરવા માટે પ્રેરાશે.  આ પોલલસી અંતગ્ત રાષ્ટ્રીય 
સ્તરે ગોલ્િ મેિલ કે પ્રર્થમ ક્રમ મેળવનાર વવદ્યાર્થીને 10 હજાર પરુસ્કાર પેટે અન ે
બ્લેઝર આપવામા ંઆવશે. જો ટીમ ઈવેડટ હશે તો, પ્રવત વવદ્યાર્થી હદઠ 7 હજાર અન ે
કોચ તર્થા મેનેજર સહહત તમામને બ્લેઝર આપવામા ંઆવશે. વસલ્વર મેિલ કે 



હિવતય ક્રમ મેળવનાર વવદ્યાર્થીને 7 હજાર પરુસ્કાર પેટે અને બ્લઝેર અપાશે. ટીમ 
ઈવેડટ હશે તો, પ્રવત વવદ્યાર્થી હદઠ 5 હજાર અને કોચ તર્થા મેનેજર સહહત તમામન ે
બ્લેઝર અને બ્રોડઝ મેિલ કે તવૃતય સ્ર્થાન ેઆવનાર વવદ્યાર્થીને 5 હજાર પરુસ્કાર 
પેટે અને બ્લઝેર તર્થા ટીમ ઈવેડટ હશે તો, પ્રવત વવદ્યાર્થી હદઠ 3 હજાર અને કોચ 
તર્થા મેનેજર સહહત તમામને બ્લેઝર આપવામા ંઆવશે.     

 

 


