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જમ બાયત 

“આઝાદી કા અભૃત ભહત્સવ”ની ઉજવણી અંતગગત દેશબયભાં  ‘હય ઘય તતયંગા’ શીષગક સાથ ે

અરગ અરગ કામગક્રભની ઉજવણી કયવાભાં આવી , ત્માય ેડૉ. ફાફાસાહફે આંફડેકય ઓન 

મુતનવર્સસટીના રયસયભાં ણ ‘હય ઘય તતયંગા’ને રગતા કામગક્રભ “ગીત-ગાન કામગક્રભ ,વક્તૃત્વ સ્ધાગ 

અને યન પય તતયંગા” જેવા કામગક્રભની ઉજવણી કયરે ,જેભાં  તાયીખ 06-08-2022ને શતનવાયના 

યજ તતયંગાન ેરગતા ગીત-ગાન કામગક્રભનું આમજન મુતનવર્સસટીના ગોતભ હરભાં કયેર. જેભાં 

મુતનવર્સસટીના આદયણીમ કુરગુરુ પ્ર. ડૉ. અભી ઉાધ્મામજીએ દી- પ્રાગય મ કયી કામગક્રભની શઆતઆત 

કયેર તથા મુતનવર્સસટીના કભગચાયીઓએ ઉત્સાહબેય બાગ રીધ. તતયંગાન ેરગતા તવતવધ ગીત 

ગાવાભાં આવ્મા. જેભા ંપ્ર.ડૉ. ભનજ શાહ, પ્ર.ડૉ. મગેન્દ્ર ાયેખ, ડૉ. તપ્રમાંકી વ્માસ, ડૉ. તનગભ 

ંડ્મા, ડૉ. જાગૃતત ભહેતા,    ડૉ. યીના વૈષ્ણવ, ડૉ. ભહેશ યભાય, ડૉ. જમેશ યભાય, સુશ્રી 

સેજરફેન, સુશ્રી ભુસ્કાન દ્વાયા ઝંડા ઊંચા યહ ેહભાયા, જા ય ેઝંડા જા ............. વગયેે જેવા ગીત 

અને કાવ્મનું ગાન-ઠન  કમુું. ગીત ગાન ફાદ આદયણીમ કરુગુરુ પ્ર. ડૉ. અભી ઉાધ્મામજી દ્વાયા 

મુતનવર્સસટીના ફધા જ કભગચાયીઓને  ‘હય ઘય તતયગંા’ના કામગક્રભભાં જડાઈ તાયીખ 13 થી 15 સુધી 

તાના ઘય ેધ્વજ પયકાવવા અંગેની પ્રતતજ્ઞા રવેડાવી.  

ડૉ. સનર ચોધયી દ્વાયા તતયંગાન ઈતતહાસ અન ેએની ભાતહતી આત એક ઓરડમ યેકડગ 

કયી કમ્મુનીટી યેરડમ દ્વાયા પ્રકાતશત કયવાભાં આવ્મ.  

ડૉ.આવા શુક્રાતનમાભક(ss)ની તવશેષ ઉતસ્થતતભાં  તા. ૧૨/૦૮/૨૦૨૨ના યજ ફય ે

૦૨ : ૦૦  કરાક ેવર્ચમુગઅર પ્રેટપભગ દ્વાયા “ઝંડા ઉંચા યહ ેહભાયા” અન ે“યાષ્ટ્રીમ એકતાનુ ંપ્રતતક – 

યાષ્ટ્રધ્વજ” આ ફ ે તવષમ ય વક્તૃત્વ સ્ધાગનુ ંઆમજન કયવાભાં આવ્મુ.ંઆ સ્ધાગભાં મુતનવર્સસટીના 

૩૪ તવદ્યાથીઓ ઉત્સાહબેય જડામા. સ્ધગક તયીકે જડામેરા તવદ્યાથીઓભાથંી પ્રથભ, તદ્વતીમ અન ે

તૃતીમ ક્રભાંકે તવજેતા થમરે સ્ધગકન ે તશલ્ડ, ઓનરાઈન સટીપીકેટ અને અન્દ્મ તભાભ સહબાગી 

સ્ધગકન ે  ઓનરાઈન સટીપીકેટ આવાભાં આવ્મા હતા. એક્ષટેન્દ્શન એક્ટીવીટીઝ તવબાગ દ્વાયા 



ફધા જ સ્ધગકન ે ‘હય ઘય તતયગંા’ના કામગક્રભભા ંજડાઈ તાયીખ 13 થી 15 સુધી તાના ઘય ેધ્વજ 

પયકાવવા અંગેની પ્રતતજ્ઞા રેવડાવી. 

તા. ૧૩/૦૮/૨૦૨૨ના યજ સવાય ે૧૦: ૦૦ કરાક ેડૉ. ફાફાસાહેફ આફંેડકય ઓન 

મુતનવર્સસટીના રયસયભાં ગજુયાત યાજ્મના આદયણીમ ભુખ્મભંત્રીશ્રી બૂેન્દ્રબાઈ ટેર,  ગુજયાત 

યાજ્મના ભાનનીમ તશક્ષણભંત્રીશ્રી જીતુબાઈ વાઘાણી, આદયણીમ કુરગુરુ પ્ર. ડૉ. અભી ઉાધ્મામજી 

તથા ગજુયાત યાજ્મની અન્દ્મ મુતનવર્સસટીના કુરતતશ્રીઓ તેભજ મુતનવર્સસટી ફડગના સભ્મશ્રી તેભજ 

અભ્માસકેન્દ્ર યથી ધાયરે અધ્માક, તવદ્યાથીઓ સાથ ે“ યન પય તતયંગા” નું આમજન અન ે

મુતનવર્સસટીના કશ્મ સબાગાયભાં ગજુયાતબયના જુદાજુદા તજલ્રાઓ ારનયુ, બાવનગય, સુયત 

અને બૂજભાં પ્રાદેતશક કેન્દ્રના  બૂતભજૂનના અૂવગ અવસયનુ ં આમજન ગુજયાત યાજ્મના 

આદયણીમ ભુખ્મભંત્રીશ્રી બૂેન્દ્રબાઈ ટેર,  ભાનનીમ તશક્ષણભંત્રીશ્રી જીતુબાઈ વાઘાણી,  અગ્રસતચવ 

એસ. જે. હૈદયજી અન ેમુતનવર્સસટીના આદયણીમ કુરગુરુ પ્ર. ડૉ. અભી ઉાધ્મામજીની તવશેષ 

ઉતસ્થતતભાં કયરે હતંુ. 

આ ઉયાંત ડૉ.સનર ચોધયી દ્વાયા તૈમાય કયામરે તતયગંાન ઈતતહાસ અન ેભાતહતી આત  

ઓરડમ કમ્મુનીટી યેરડમ દ્વાયા પ્રકાતશત કયવાભા ંઆવેર.  

આ સભગ્ર કામગક્રભ આદયણીમ કુરગરુુ પ્ર. ડૉ. અભી ઉાધ્મામજીના ભાગગદશગનભાં અને ડૉ. 

આવા શુક્રાના (તનમાભક-ss) સૂચનથી  extension activities તવબાગ દ્વાયા કયવાભાં આવ્મ. 



 

 





 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 


