
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 
                                                                       તા. 27 સપ્ટેમ્બર, 2022 

- કેન્દ્રીય ગહૃમતં્રીશ્રી અનમતભાઈ શાહના હસ્તે જીટીયનુા નવા 
કેમ્પસનુ ંભનૂમપજૂન કરાયુ.ં 
 

- જીટીયનુી નવકાસ યાત્રાનો હું સાક્ષી છં, વર્ષ 2007મા ં
પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે સ્વપ્ન સેવીને 
ટેક્ક્નકલ બબજ રોપ્યુ ંહત ુ ંતે આજે વટવકૃ્ષ તરીકે લેકાવાડાના 
100 એકરના કેમ્પસમા ંવ્યાપક સ્વરૂપે નવકસીત થત ુ ંજોવા 
મળી રહ્ુ ંછે.  

                           

                              -શ્રી અનમતભાઈ શાહ 

                                    ગહૃમતં્રીશ્રી , ભારત સરકાર 

 
- ગ્રીન બબલ્ડિંગની થીમ પર બનાવવામા ંઆવનાર કેમ્પસમા ં

17 થી વધ ુભવનોનુ ંનનમાષણ અને 18000 સ્ક્વેર મીટરના 
કે્ષત્રફળ પર સોલાર પેનલ લગાવીને સમગ્ર કેમ્પસ સોલર 
લાઈટથી સચંાબલત કરાશે 



 

અમદાવાદ | મગંળવાર , ગાધંીનગર લેકાવાડા ખાતે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા 
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટીને (જીટીય)ુ ફાળવવામા ં આવેલી 100 એકર 
જમીન  પર નનમાાણ પામનાર ગજુરાતની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટીના 
નવીન કેમ્પસનુ ંભનૂમપજૂન મગંળવારના રોજ કેન્દ્રીય ગહૃ અન ેસહકાર મતં્રીશ્રી 
અનમતભાઈ શાહના વરદ હસ્તે ગાધંીનગર લેકાવાડા ખાતે કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં આ 
પ્રસગેં રાજ્યના મખુ્યમતં્રીશ્રી ભપૂેન્દ્રભાઈ પટેલ , નશક્ષણમતં્રીશ્રી જીતભુાઈ વાધાણી, 
રાજ્ય નશક્ષણ મતં્રીશ્રી કુબેરભાઈ ડડિંડોર , માગા અને મકાનના રાજ્યમતં્રીશ્રી 
જગડદશભાઈ નવશ્વકમાા સડહત જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠ , કુલસચિવ 
ડૉ. કે. એન. ખેર , જીટીયનુા તમામ બીઓજી મેમ્બર , ડડન સડહતના તમામ 
મહાનભુાવો ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.ં જીટીયનુા કુલપનત પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠે મિંસ્થ 
મહાનભુાવોનુ ં સ્વાગત પ્રવિન કરતા ં જણાવયુ ં હત ુ ં કે , ભતૂકાળમા ં ગજુરાતમા ં
વલ્લભી નવદ્યાપીઠ સમગ્ર નવશ્વમા ંપ્રખ્યાત હતી. નવશ્વના દરેક દેશોમાથંી નવદ્યાથીઓ 
ભણવા આવતા ંહતા.ં જીટીય ુપણ ટેક્નોલોજીકલ ક્ષેત્રે નવશ્વની સવાશ્રેષ્ઠ યનુનવનસિટી 
બનશે તવેો મને નવશ્વાસ છે.  

ગજુરાતના મખુ્યમતં્રીશ્રી ભપૂેન્દ્રભાઈ પટેલે સબંોધતા ંજણાવયુ ંહત ુ ંકે, ટેક્નોલોજીકલ 
યનુનવનસિટીનુ ં અદ્યતન ચબલ્ડીંગ બાધંવા માટે ગજુરાત રાજ્ય અને જીટીયએુ જે 
સ્વપ્ન સેવયુ ંહત ુ ંએ સ્વપ્ન િડરતાથા થઈ રહ્ુ ંછે.  100 એકર જમીનમા ં17 ભવનોની 
અદ્યતન સગવડ સાથ ેતૈયાર થનાર યનુનવનસિટીમા ંતમામ પ્રકારની સનુવધાઓ માટે 
રૂ. 275 કરોડની ગ્રાન્દ્ટ મજૂંર કરાઈ છે. આ પ્રસગેં  અંત્યતં હર્ાની લાગણી અનભુવુ ં
છ.ં આપણા વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જયારે ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી હતા ત્યારે 
તેઓએ ટેકનીકલ એજ્યકેુશનનુ ં મહત્વ સમજીને જીટીયનુી સ્થાપના કરી હતી. 
જીટીયનુી સ્થાપના પાછળ મોદી સાહબેનુ ં નવઝન એવુ ંહત ુ ં કે આ રાજ્યને સમદૃ્ધ 
કરવુ ંહશે તો ટેકનોલોજીને અને ટેકનોકે્રટને મહત્વ આપવુ ંપડશે. એન્ન્દ્જનનયરીંગનો 



અભ્યાસક્રમ કરવા માટે નવદ્યાથીઓને અન્દ્ય રાજ્યોમા ં જવુ ં ના પડે અને ઉચ્િ 
ટેસ્ક્નકલ નશક્ષણ રાજ્યમા ંપ્રાપ્ત થાય તેવા નવઝન સાથે શરૂ થયેલી ટેકનોલોજીકલ 
યનુનવનસિટી તેના 15 વર્ાના કાયાકાળમા ંઅનેક સમદૃ્ધદ્ધના નશખરો સર કયાા છે. જીટીય ુ
દ્વારા સ્થપાયેલ જીટીય ુ ઇનોવેશન કાઉસ્ન્દ્સલ પણ ઉમદા કાયા કરીને સ્ટાટા  અપ 
ઈન્ન્દ્ડયા , આત્મનનભાર ભારત જેવા અનકે રાષ્રવયાપી અચભયાનમા ંદેશને સહયોગી 
થઈ રહ્ુ ંછે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રીશ્રી તરીકેના કાયાકાળ 
દરનમયાન રાજ્યને અનેક ભેટ મળી છે. મહાત્મા મડંદર તેનુ ંઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 
તેવી જ રીતે જીટીય ુપણ દેશના અન્દ્ય રાજ્યોને પણ પ્રેરણા આપે તેવી ઉત્તમ 
કક્ષાની યનુનવનસિટી રાજ્ય માટે શૈક્ષણીક ભેટ છે. 

 

આ પ્રસગેં કેન્દ્રીય ગહૃ અને સહકાર મતં્રીશ્રી અનમતભાઈ શાહ ે જણાવયુ ં હત ુ ં કે, 
જીટીયનુા નવીનત્તમ કેમ્પસના ભનૂમપજૂનના આ પ્રસગેં અત્યતં હર્ાની લાગણી 
અનભુવી રહ્યો છ.ં જીટીયનુી નવકાસ યાત્રાનો હુ ંસાક્ષી છ,ં વર્ા 2007મા ંમાનનીય 
પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે સ્વપ્ન સેવીને ટેસ્ક્નકલ ચબજ રોપ્યુ ંહત ુ ંત ે
આજે વટવકૃ્ષ તરીકે લેકાવાડાના 100 એકરના કેમ્પસમા ંવયાપક સ્વરૂપે નવકસીત 
થત ુ ંજોવા મળી રહ્ુ ંછે. જીટીય ુનવશ્વમા ંગજુરાતની આગવી ગરીમા જાળવશે અન ે
ગજુરાતના નવકાસનો પયાાઈ બનશે. ટેસ્ક્નકલ નશક્ષણ ક્ષેત્રે જીટીયએુ અનેક આયામો 
પર જે નસદ્ધદ્ધ હાસંલ કરી છે જેવી કે , GSIRF અને ARIIA  જેવા રેન્ન્દ્કિંગમા ંગજુરાતમા ં
જીટીય ુપ્રથમ સ્થાને છે.  તે જોતા ંએ ડદવસો દૂર નથી જ્યારે જીટીય ુદ્વારા આધનુનક 
ટેસ્ક્નકલ નશક્ષણ ક્ષેત્ર ેસમગ્ર નવશ્વમા ંઅગ્રસ્થાને જોવા મળશે.  સૌર ઉજાા , વોટર 
હાવેસ્ટીંગ , ઈકો ફે્રન્દ્ડલી જેવી અદ્યતન સવુીધાથી સજ્જ યનુનવનસિટીનુ ંનનમાાણ થશ.ે 
જીટીયનુા 15 વર્ાના ટૂંકાગાળામા ંવૈનશ્વક સ્તરે નામના મેળવીને આગામી 2 વર્ાના 
સમયગાળામા ં જ પોતાના નવીનત્તમ કેમ્પસમા ં કાયારત થશ ે તે નવશ્વાસ સાથ ે
નવદ્યાથીઓને આ પ્રસગેં અનેક ગણી શભુકામના પાઠવુ ંછ.ં આપણા પ્રધાનમતં્રીશ્રી 



નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૂરંદેશી નવિાર જેવા કે , ટેક્નોલોજી વગર દેશનુ ંભનવષ્ય , 
યવુા પેઢી અને દેશના તમામ ક્ષેત્રનો નવકાસ થઈ શકે નહી. તમેના આ દૂરંદેશી 
નનણાયના ફળ સ્વરૂપે આજે આપણે આ પ્રસગેં હાજર રહ્યા છીએ.   પ્રધાનમતં્રીશ્રી 
દ્વારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ નવી રાષ્રીય નશક્ષણ નીનત માત્ર પસુ્તક નહી પરંત ુ
એક આખુ ંપસુ્તકાલય છે. જેટલુ ંવાિંશો તટેલુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો. તેમા ંક્ષેત્રીય 
ભાર્ને પણ નવશેર્ મહત્વ આપવામા ંઆવેલ છે. એન્ન્દ્જનનયરીંગનો અભ્યાસક્રમ 
પણ નવનવધ પ્રાદેશીક ભાર્મા ં અનવુાદ કરીને ભણાવવમા ંઆવશે.  કોઈ પણ 
યનુનવનસિટી માટે તેના પડરસરના ભનૂમપજૂનનો ડદવસ નવશેર્ હોય છે. ગજુરાતની 
ગૌરવ ગાથામા ંઆજનો ડદવસ સવુણા અક્ષરે લખાશ.ે દેશની અગ્રહરોળની અન ે
રાજ્યની સૌથી મોટી ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટીમા ં સામેલ જીટીયનુ ુ ં નવુ ં કેમ્પસ 
અત્યાધનુનક હશે . જીટીય ુન માત્ર ભારત પરંત ુનવશ્વમા ંટેક્નોલોજીકલ ક્ષેત્રે નવકાસનુ ં
પ્રયાાય બને અને નવદ્યાથીઓના ઉજ્જવળ ભનવષ્ય માટે શભુકામના પાઠવુ ંછ.ં   

 

સરકારશ્રી દ્વારા બાધંકામ માટે રૂનપયા 275 કરોડની ગ્રાનં્દ્ટ જીટીયનુે  મજૂંર કરવામા ં
આવી છે. નવુ ંતૈયાર થત ુ ંકેમ્પસ ગ્રીન રેટીંગ ફોર ઈન્દ્ટીગે્રટેડ હચેબટેટ એસેસમેન્દ્ટ 
(ગહૃ) અનસુાર સપંણૂા ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગની થીમ પર બનાવવામા ંઆવશે. જેમા ં17 થી 
વધ ુભવનોની સ્થાપના કરવામા ંઆવશ.ે જેમા ંસ્કૂલ ઑફ એન્ન્દ્જનનયરીંગ , ફામાસી 
, મેનેજમેન્દ્ટ , ઉપરાતં એડમીન ચબન્લ્ડિંગ  , પરીક્ષા ભવન અને ડટેા સેન્દ્ટર , ગલ્સ 
અને બોય્ઝ હોસ્ટેલ , અદ્યતન સેન્દ્ટર લાઈબ્રેરી , કુલપનતશ્રી અને કુલસિીવશ્રીના 
બગં્લોઝ , ક્લાસ- 2 અને 3 કેટેગરીના સ્ટાફ ક્વાટાઝ ,  કાફેટેરીયા , ફામાસીની 
રીસિા સબંધીત એનનમલ હાઉસ આ ઉપરાતં તમામ કમાિારીઓને સવલત મળી 
રહ ેતે હતેસુર એટીએમ અને પોસ્ટ ઓડફસની સનુવઘા પણ પરૂી પાડવામા ંઆવશે.   

 



ગ્રીન ચબન્લ્ડિંગની થીમ પર બનાવવામા ંઆવતુ ંનવુ ંકેમ્પસ અંદાજીત 5000થી વધ ુ
વકૃ્ષોથી આચ્છાડદત હશે. જેમા ંચલમડો, પીપળો , વડ, બોરસલી , ગલુમહોર, આંબલી 
વગેરે વકૃ્ષોનુ ં વાવેતર કરવામા ં આવશે. આ ઉપરાતં  2000 સ્કેવર મીટરના 
ક્ષેત્રફળમા ંઆયવુેદીક ઔર્ધી પ્લાન્દ્ટ પણ વાવવામા ંઆવશે. જેમા ંઅરડસૂી , 
અશ્વગધંા , આમળા , ગીલોય , જંાબ ુવગેરે જેવા ઔર્ધીય છોડનુ ંપણ વાવતેર 
કરવામા ંઆવશ.ે  100 ટકા શદુ્ધ અને પ્રદૂર્ણમકુ્ત પ્રાકૃનતક વાતાવરણ મળી રહ ે 
તે માટે કોમન પાડકિંગ રખાવીને સમગ્ર કેમ્પસમા ંપડરવહન માટે 2.50 ડકમીનો 
સાયકલ રેક બનાવવામા ંઆવશે.  આ ઉપરાતં નવનવધ ભવનો પર 18000 સ્ક્વેર  
મીટરના ક્ષતે્રફળ પર સોલાર પેનલ લગાવીને સમગ્ર કેમ્પસ સોલર લાઈટથી 
સિંાચલત કરાશે. જેનાથી પનુ:પ્રાપ્ય ઉજાા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ સનવશેર્ પ્રમાણમા ંકરીન ે
ગ્રીન હાઉસ ઈફેક્્સ  અને અન્દ્ય પ્રકૃનત્તને નકુસાનકારક પ્રવનૃત્ત પર લગામ લગાવી 
શકાશે. આ સમગ્ર કેમ્પસનુ ંબાધંકામ એક જ સમયમા ંબાધંવામા આવશે. વધમુા ં
નવદ્યાથીઓની સાસં્કૃનતક પ્રવનૃત્તને વગે મળે તે માટે અદ્યતન ઓડડટોરીયમ અન ે
સ્પોટટાસ સ્ટેડડયમ બનાવવામા ંઆવશે.    
 

 

 


