
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 
                                                         તા. 15 નવેમ્બર, 2022 

- જીટીય ુદ્વારા જનજાતી ગૌરવ દદવસની ઉજવણી કરવામાાં 
આવી. 
 

- જનજાતી સમાજ ભારતીય સાંસ્કૃનતનુાં અભભન્ન અંગ છે. 
આઝાદીની અનેક ચળવળોમાાં તેઓએ પોતાના શોયય અને 
બભલદાન થકી  અંગે્રજોને હાંફાવ્યા છે. આપણી સાચી સાંસ્કૃનત 
આજે પણ જનજાતી સમાજમાાં જીવાંત છે.  
 
                              -પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠ 
                               કુલપનત , જીટીય ુ
 

- નવનવધ કે્ષત્રોમાાં નવનશષ્ઠ યોગદાન આપનાર જનજાતી 
સમાજના 9 વ્યક્ક્ત નવશેષને જીટીય ુ દ્વારા સન્માનવામાાં 
આવ્યાાં. 

 

અમદાવાદ | મગંળવાર , કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ 2021થી 15 નવેમ્બરના રોજ 
જનજાતી સમાજ માટેના હકો અને તેમના જળ , જમીન અને જગંલ માટે અંગે્રજો 



સામે શસ્ત્રો ઉઠાવી બલલદાન આપનાર મહાન ક્ાતંતકારી શ્રી લબરસા મ ડંાની 
જન્દ્મજ્યતંતને “જનજાતત ગૌરવ દદવસ” તરીકે ઉજવવામા ં આવે છે. અંગે્રજોની 
ગ લામીમાથંી આઝાદી મેળવવા માટે આપણા અનેક જનજાતત નાયકોએ પોતાન  ં
બલલદાન આપ્  ંછે. હતતહાસના આવા કેટલાય તવરસપતૂો અને જનજાતત નાયકોન ે
યાદ કરતા ં ગ જરાત ટેક્નોલોજીકલ ્ તનવતસિટીએ (જીટી્ ) આઝાદી કા અમતૃ 
મહોત્સવ અંતગષત આજરોજ જીટી્  ખાતે  “જનજાતત ગૌરવ દદવસની” ઉજવણી કરી 
હતી. આ પ્રસગેં કાયષક્મના અધ્યક્ષ અને જીટી્ ના ક લપતત પ્રો. ડૉ. નવીન શઠેે  
સબંોધતા ંજણાવ્  ંહત   ં કે , જનજાતી સમાજ ભારતીય સસં્કૃતતન  ંઅલભન્ન અંગ છે. 
આઝાદીની અનેક ચળવળોમા ંતેઓએ પોતાના શોયષ અને બલલદાન થકી  અંગે્રજોન ે
હફંાવયા છે. આપણી સાચી સસં્કૃતત આજે પણ જનજાતી સમાજમા ં જીવતં છે. 
જીટી્ ના ક લસલચવ ડૉ. કે. એન. ખેરે સબંોધતા ંકહ્  ંહત   ં કે, આજની ્ વાપેઢીન ે
હતતહાસના દરેક પ્રકરણો તવશે અવગત થવ  ંજરૂરી છે. કાયષક્મના સફળ સચંાલન 
બદલ જીટી્  આસીસ્ટન્દ્ટ રજીસ્રાર શ્રી સ તમત એન. પટેલ અન ેસન્દ્માતનત તમામ 
વયક્ક્ત તવશેર્ને અલભનદંન પાઠવયા હતા.ં  

 

ટેક્નોલોજી , તશક્ષણ , સમાજસેવા, ભાર્ા જેવા તવતવધ ક્ષેત્રોમા ં પોતાન  ં તવશેર્ 
યોગદાન આપનાર જનજાતત સમાજના 9 વયક્ક્ત તવશેર્ને આ પ્રસગેં જીટી્  દ્વારા 
સન્દ્માતનત કરવામા ંઆવયા ંહતા.ં પીરામીડ સોલર સ્ટીલ ઓક્ય મેન્દ્ટેડ વીથ ફુનેલ 
પર પેટન્દ્ટ મેળવનાર પ્રો. શીદરર્ પટેલ , સ રત જજલ્લાના બોરીયા ગામ ખાત ે
તવદ્યાથીઓ માટે ઓપન લાહબ્રરેી શરૂ કરનાર અને જનજાતત સમાજની ધોદડયા 
ભાર્ામા ં તવતવધ ગીતો લખનાર તેમજ તેમના પરંપરાગત રીવાજોથી ્ વાઓમા ં
જાગતૃત કેળવનાર શ્રી જીમીલ પટેલ ,  લાયન્દ્રા સ્ટાટષઅપના શ્રી અનાલી પટેલ , 
કેતમકલ એન્ન્દ્જતનયરીંગ ક્ષેત્રે 20થી વધ  રીસચષ પેપર રજૂ કરનાર અને પી.એચ઼ડી 
ગાહડ પ્રો. ડૉ. પરેશ રાણા , વર્ષ 2022ની સ્માટષ  હન્ન્દ્ડયા હકેાથોનની ટીમ 



પ્રતતવચનના મેન્દ્ટર પ્રો. ડૉ. હતેલ જોર્ીયારા , સરદાર પટેલ જૂનીયર અને તસતનયર 
બનં્ને તથા નારી શક્ક્ત એવોડષ તવજેતા  શ્રી કલાવતીબેન કોટવાલ , રાયથોન ગેમ્સમા ં
રાજ્ય સ્તરે તવજેતા શ્રી તવમલચરં પટેલ , મટેરીયલ સાયન્દ્સ અને નનેો 
ટેક્નોલોજીમા ં તવશેર્ યોગદાન આપનાર ડૉ. ચરંશેખર ગામીત અને પાયથો 
ફામાષક્નોગ્નોસ્ટીકલ ક્ષેત્રે પી.એચડી કરનાર ડૉ. હતેલ ગાવીતને સન્દ્માતનત કરવામા ં
આવયા હતા.ં આ ઉપરાતં કાયષક્મ દરતમયાન જનજાતીઓના તવતવધ આંદોલનો , 
તવરોહો , સઘંર્ષ અન ેસશસ્ત્ર સગં્રામો અન ેજનજાતી નાયકો તવશે તવસ્તતૃ ચચાષ 
કરવામા ંઆવી હતી.  

 

 

 

 
 

 


