
ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

                                                            તા. 14 ફેબ્રઆુરી, 2023 

- પ્રથમ વખતના નેક એક્રિક્રિટેશનમાાં જ જીટીયએુ A+ ગે્રિ 

મેળવ્યો.  
 

- શે્રષ્ઠ નશક્ષણ વ્યવસ્થા , રીસર્ચ અને ઈનોવેશન સક્રિત 

ઈન્ફાસ્રક્ર્ર , સ્ટુિન્ટ સપોટચ  અને તમામ પ્રકારની ઉત્તમ 

કાયચપ્રણાલીના ફળ સ્વરૂપે જીટીયએુ A+ ગે્રિ મેળવ્યો છે. 

વતચમાન અને અગાઉના તમામ અનિકારીઓ અને 

કમચર્ારીઓના મિનેતનુાં આ પક્રરણામ છે.  

                         -પ્રો. િૉ. પાંકજરાય પટેલ 

                          કુલપનત , જીટીય ુ(કાયચકારી)  
 

અમદાવાદ | મગંળવાર , તાજેતરમા ં જ ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી 
(જીટીય)ુ ખાતે  નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રિક્રડટેશન કાઉન્ન્સલની (નેક) ટીમ 
જીટીય ુખાતે 3 ક્રદવસીય ઈન્્પેક્શન માટે પ્રથમ વખત આવી હતી. તમામ પ્રકારના 
િાઈટેરીયાની સપંરૂ્ણ ચકાસર્ી કયાણ બાદ આજરોજ નકે તરફથી જીટીયનુે A+ ગે્રડ 
ફાળવવામા ંઆવ્યો છે. આ સદંર્ભે જીટીયનુા કાયણકારી કુલપનત પ્રો. ડૉ. પકંજરાય 
પટેલે જર્ાવ્યુ ં હત ુ ં કે , શ્રેષ્ઠ નશક્ષર્ વ્યવ્થા , રીસચણ અને ઈનોવેશન સક્રહત 
ઈન્ફા્રક્ચર , ્ ટુડન્ટ સપોટણ  અને તમામ પ્રકારની ઉત્તમ કાયણપ્રર્ાલીના ફળ ્ વરૂપે 
જીટીયએુ A+ ગે્રડ મળેવ્યો છે. વતણમાન અને અગાઉના તમામ અનિકારીઓ અને 



કમણચારીઓના મહનેતનુ ંઆ પક્રરર્ામ છે. આ પ્રસગેં તઓેએ જીટીયનુા ભતૂપવૂણ 
કુલપનત પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠન ે યાદ કરતા ં જર્ાવ્યુ ં હત ુ ં કે , તમેને સવેેલુ ં નેક 
એક્રિક્રડટેશનનુ ં્વપ્ન A+ ગે્રડ સાથે સાકાર થયેલ છે. જેમા ંતઓેનો બહુમલૂ્ય ફાળો 
રહ્યો છે. જીટીયનુા કુલસચચવ ડૉ. કે. એન. ખેર અને ઈન્ટનણલ ક્વાચલટી એ્યોરન્સ 
સેલના હડે પ્રો. ડૉ. એસ. ડી. પચંાલે આઈક્યએુસસી કો-ઓક્રડિનટેસણ પ્રો. ડૉ. કૌશલ 
ર્ભટ્ટ સક્રહત જીટીયનુા તમામ ્ટાફને આ બદલ અચર્ભનદંન પાઠવ્યા હતા.ં  

 

શ્રેષ્ઠ ટીચીંગ અને લનનિગ નસ્ટમ , ઈમર્જ િંગ ક્ષેત્રના એડવાન્સ અભ્યાસિમ , ઉત્તમ 
પરીક્ષા પદ્ધનત, ્ટુડન્ટ સપોટણ  નસ્ટમ , એન્ન્જનનયરીંગ , ફામણસી , બાયોટેક્નોલોજી 
,મેનેજમેન્ટ સક્રહત તમામ નવદ્યાશાખાની હાઈટેક લેબોરેટરીઝ વગેરે બાબતે નેક 
ટીમના સભ્યો પ્રર્ભાનવત થયા ંહતા.ં જેના પક્રરર્ામ ્વરૂપે પ્રથમ વખતે જ  નેક 
એક્રિક્રડટેશનની દરખા્તમા ંજ જીટીયએુ A+ ગે્રડ મેળવ્યો છે. આ ઉપરાતં જીટીય ુ
ખાતે ચલાવવામા ંઆવતી દરેક પીજી ્ કૂલમા ંદેશના નવનવિ રાજ્યો સક્રહત નવદેશના 
નવદ્યાથીઓનુ ંએનરોલમેન્ટ અને ઈન્ટરનેશનલાઈઝેશન માટેની  નવનવિ પ્રવનૃતઓ,  
ઈનોવેટીવ એક્ક્ટનવટીઝ , રીસચણ , ઈનોવેશન અને ્ટાટણઅપને વગે આપવા માટે 
જીટીય ુદ્વારા ્થાપવામા ંઆવેલ જીટીય ુઈનોવેશન કાઉન્ન્સલ. નવદ્યાથીઓ , ક્રરસચસણ 
અને ્ટાટણઅપકતાણ માટે લાગુ ંકરવામા ંઆવેલ તમામ પ્રકારની ક્રરસચણ પોચલસી , 
ICT બેઝ્ડ અદ્યતન ક્રડજીટલ ક્લાસરૂમ સક્રહત ઉત્તમ ઈન્ફા્રક્ચરની પર્ નકે ટીમ 
દ્વારા નોંિ લેવામા ંઆવી હતી. વધમુા ંતેઓએ ્ટુડન્ટ સપોટણ  નસ્ટમ જેવી કે મેરીટ 
બેઝ્ડ ્કોલરનશપ , નવદ્યાથીઓ માટેની તમામ પ્રકારની ક્રડજીટલ સનુવિા , ્ટુડન્ટ 
કાઉન્સેચલિંગ અથે સવંાદ સેન્ટરની વ્યવ્થા , નવદ્યાથીઓ માટે  ઈમર્જ િંગ ક્ષેત્રના 
નવનવિ સેનમનાર અને વકણશોપનુ ંઆયોજન સક્રહત જીટીયનુી નવનવિ બે્ટ  પ્રેક્ટીસની 
નોંિ લીિી હતી. યનુનવનસિટીને નેક દ્વારા A+  ગે્રડ મળવાથી આગામી ક્રદવસોમા ં
નવદ્યાથીઓને પર્ નવશેષ પ્રમાર્મા ંલાર્ભ મળવાપાત્ર થશે.  


