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િત, 

આચાય ી 
સવ સલં ન સં થાઓ 

 

િવષયઃ ગજુરાત રા યના ં થાપના િદન િનિમ ે ગજુરાતના ંગૌરવ અને અિ મતા વ પ કોરોના વોિરઅસર્ની 
ભિૂમકા િવષય પર ઇ-ફોમર્મા ંિચત્ર/િનબધં/કા યલેખન પધાર્મા ંિવ ાથીર્ઓને ભાગ લેવા બાબતે... 

મા. મહોદય ી,     

નમ કાર. 
ઉપરોક્ત િવષય પર વે આદેશાનસુાર જણાવવાનુ ં કે વૈિ ક કોરોના મહામારીએ સમગ્ર માનવજાતને 

ઘરબધંીની ફરજ પાડી છે. એવામા ંઆ મહામારી સામે િદવસ-રાત પોતાના જીવના જોખમે કોરોના વોિરયસર્ ફરજ 

િનભાવે છે. આવા કોરોના વોિરઅસર્ને શત ્શત ્વદંન કરવા એ પ્ર યેક ગજુરાતીની ફરજ છે. ડૉકટર, નસર્, પોિલસ, 

સમાજસેવકો, સફાઇકમીર્ઓ એવા ંઅનેક વ પે આપણી સરુક્ષા માટે વયનંુ ંબિલદાન આપવા માટે ત પર આવા 
વોિરઅસર્ને રા ય પણ કઈ રીતે ભલેૂ? ગજુરાત રા યના ં થાપના િદન િનિમ ે ગજુરાત ગૌરવ િદન તેમજ એની 
અિ મતાના મિહમાગાન વ પે કોરોના વોિરઅસર્ની ભિૂમકા િવષયક િચત્ર, િનબધં અને કા યલેખનની ઇ- પધાર્નુ ં
આયોજન રા યના િશક્ષણ િવભાગ ારા કરવામા ંઆ યુ ંછે.  

ગજુરાત ટેક્નોલોિજકલ યિુનવિસર્ટી સલંગ્ન દરેક સં થાના િવ ાથીર્ને આ ઇ- પધાર્મા ંભાગ લેવા અને કોરોના 
વોિરઅસર્ની ઉ સાહવધર્ક આ બંેશમા ં સહભાગી થવા િવશેષ અનરુોધ છે. િચત્ર માટે A-3 પેપર અને કોઈ પણ 
પ્રકારના રંગોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. યારે િનબધં અને કા ય પધાર્ની કૃિત ગજુરાતી કે અંગે્રજી બ ેમાથંી કોઈ 
એક ભાષામા ંઅપેિક્ષત છે. િચત્ર, િનબધં, કિવતા ઇ-ફોમર્મા ંતા.10 મે, 2020 સધુી gtuevents@gtu.edu.in પર મોકલી 
આપવાની રહશેે. આ ઉપરાતં પ્રિતભાગીએ નામ, કૉલેજનુ ંનામ, સપંકર્નબંર ઇ યાિદ િવગતો અચકૂ મોકલવાની રહશેે.  

રા ય તરની આ કોરોના વોિરયસર્ની પધાર્મા ંજીટીયનુા િવ ાથીર્ તરીકે  કોઈ સહભાગી થશે અને  િવ તા 
બનશે તેને રા ય સરકાર તરફથી તો પરુ કૃત કરવામા ંઆવશે જ, સાથે સાથે જીટીય ુપણ યિુનવિસર્ટી તરે સ માિનત 
કરશે એની ન ધ લઈ આપની સં થામાથંી મહ મ િવ ાથીર્ઓ આમા ંપ્રિતભાગી બને તે માટે યોગ્ય કરવા અનરુોધ છે. 

આભારસહ. 
      સહ /- 
(ડૉ. ક. એન. ખેર) 

    ુલસ ચવ 


