ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા દિ. ૦૭/૦૬/૨૦૧૮ િા રોજ મહાત્મા
સ્વર્ણિમ ગજ
મંદિર, ગાંધીિગર ખાતે પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભ નિનમત્તે મા. કુ લપનતશ્રી
ડૉ. જનતિ સોિી દ્વારા સ્વાગત પ્રવચિ
ુ રાત સરકારિા રમતગમત, યવ
ુ ા અિે સાંસ્કનૃ તક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિા માિિીય
ગજ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા
રાજ્યકક્ષાિા મંત્રી શ્રી ઈશ્વરનસિંહ પટેલ, સ્વર્ણિમ ગજ
ુ ા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ
સંચાલક મંડળિા મા. અધ્યક્ષશ્રી તથા રમતગમત, યવ
નવભાગિા સર્ચવ શ્રી વી.પી પટે લ, અત્રે ઉપસ્સ્થત અન્ય યનુ િવનસિટીિા માિિીય
ુ ક સેવા અિે
કુ લપનતશ્રીઓ, સંચાલક મંડળિા સભ્યશ્રીઓ, ડીિશ્રી, કનમશ્નરશ્રી, યવ
સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ શ્રી સતીષ પટે લ, કુ લસર્ચવ શ્રી ડૉ. ડી. ડી. કાપદડયા,
યનુ િવનસિટીિા અનધકારી તથા કમ્ચારી ગણ, પ્રાધ્યાપક ગણ, સંલગ્િ કોલેજોિા
આચાય્શ્રીઓ, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, આમંનત્રત મહેમાિો, પ્રેસ અિે મીદડયાિા નમત્રો તથા
આજ રોજ પિવીઓ અિે ચંદ્રકો પ્રાપ્ત કરિાર વહાલા નવદ્યાથીઓ અિે
નવદ્યાનથિિીઓ, ભાઈઓ અિે બહેિો અિે તેમિા પદરવારજિો.
ુ ા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિા માિિીય મંત્રી
હું રમતગમત, યવ
શ્રી ઈશ્વરનસિંહ પટે લ કે જેમણે આ પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભમાં મખ્ુ ય મહેમાિ માટે
સંમનત આપી અિે અમારા નવદ્યાથીઓિે આરીવ્ચિ આપવા પધાયા્ તેમં ંુ હું
તમામ નવદ્યાથીઓ વતી સ્વાગત કરં ુ છં.

નવદ્યાથીઓિે આપિા આરીવા્િથી

જીવિિા પડકારો અિે વ્યાવસાનયક સજ્જતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્તેજિ મળરે. હું
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ુ ા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિા સર્ચવશ્રી તથા આપણી
રમતગમત, યવ
યનુ િવનસિટીિા સંચાલક મંડળિા ચેરમેિ શ્રી વી.પી પટે લં ંુ આ પ્રસંગે
અંતઃકરણપ ૂવ્ક સ્વાગત કરં ુ છં. આપ આ યનુ િવનસિટીિા પથિર્ક છો અિે આપિા
ુ રાતિી ખેલસંસ્કૃનતિા જતિ માટે ખ ૂબ જ
માગ્િર્િ હેઠળ આ યનુ િવનસિટીએ ગજ
ૂ ા ગાળામાં િોંધપાત્ર પ્રગનત કરી છે જેિા આપ સાક્ષી છો. નવદ્યાથીઓિે િીક્ષાંત
ર્ં ક
પ્રવચિ દ્વારા આરીવા્િ આપવા માટે આપં ંુ આિર સાથે યનુ િવનસિટી પદરવાર
વતી સ્વાગત કરં ુ છં.
હું અત્રે ઉપસ્સ્થત સંચાલક મંડળિા તમામ સભ્યશ્રીઓ, એકેડેનમક કાઉસ્ન્સલ,
ફાઈિાન્સ કનમટી, પ્લાનિિંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કનમટી, યનુ િવનસિટી સ્પોર્ટ્ સ બોડ્ ,
એક્ઝાનમિેરિ બોડ્ , બોડ્ ઑફ સ્ટડીઝિા તમામ સભ્યશ્રીઓ, યનુ િવનસિટી ઑદફસસ્,
ુ ક સેવા અિે સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ, સંલગ્િ કોલેજોિા
ડીિશ્રી, કનમશ્નરશ્રી, યવ
નપ્રસ્ન્સપાલ્સ, ફેકલ્ટી મેમ્બસ્, નવનવધ સંલગ્િ સંસ્થાઓિા ટ્રસ્ટી મંડળ અિે
ુ ાવોં ંુ સહષ્
પ્રનતનિનધશ્રીઓ, આમંનત્રતો, પ્રેસ અિે નમદડયા અિે અન્ય મહાંભ
સ્વાગત કરં ુ છં. અમે તમારી હાજરીથી ગૌરવાસ્ન્વત છીએ.

ુ ટ
દડપ્લોમા, ગ્રેજ્યએ

ુ ટ દડગ્રીધારકો અિે નવનવધ નવદ્યારાખામાં ચંદ્રકો પ્રાપ્ત કરિાર
અિે પોસ્ટ ગ્રેજ્યએ
નવદ્યાથીઓં ંુ પ્રથમ પિવીિાિ સમારં ભમાં સ્વાગત કરતાં હષ્ અિે આિંિિી
ુ વ ંુ છં.
લાગણી અંભ
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ુ કરં ુ છં.
ૂ ો અહેવાલ પ્રસ્તત
હવે હું યનુ િવનસિટીિા નવકાસ અિે પ્રગનતિો ર્ં ક
ુ રાતમાં રમત-ગમત સંસ્કૃનતં ંુ ઉત્થાિ અિે નવકાસ આપણા માિિીય
ગજ
ુ રાતિા તત્કાલીિ મખ્ુ યમંત્રી શ્રી િરે ન્દ્ર મોિીિી િીર્્દ્રષ્ટટિી
વડાપ્રધાિ શ્રી અિે ગજ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટી દ્વારા રમતસંસ્કનૃ તિા યથાયોગ્ય
ફલશ્રનુ ત છે . સ્વર્ણિમ ગજ
ુ તા ધરાવતા માિવસંસાધિિા ર્ડતર માટે
નિમા્ણ માટે કૌરલ્ય અિે નિપણ
Teacher Education Program, Sports Science Education Program, Coach
Education Program, High Performance Training Program, Technical Official
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ
Training Program િી રચિા કરવામાં આવી છે . સ્વર્ણિમ ગજ
યનુ િવનસિટી રમતગમતિા ક્ષેત્રમાં આપણા િે ર માટે યર અિે ગૌરવ અપાવી રકે
તેવાં કૌરલ્યો અિે મ ૂલ્યો ધરાવતી રમત સંસ્કનૃ તં ંુ સંવધ્િ કરવા માટે પ્રનતબદ્ધ
છે .
આજે યનુ િવનસિટીિો સ્થાપિા દિિ છે . આજે સાતમી જૂિિા રોજ યનુ િવનસિટીિો એક્ટ
પ્રકાનરત થયો. આ યનુ િવનસિટીએ વષ્ ૨૦૧૩માં પોતાિી રૈક્ષર્ણક સફરિી રરૂઆત
કરી. આજે, આ યનુ િવનસિટીમાં નવનવધ ૦૫ નવદ્યારાખાઓ તથા ૦૭ સંલગ્િ સંસ્થાઓ
અંતગ્ત હાલ ૬૦૦ જેટલા નવદ્યાથીઓ રારીદરક નરક્ષણ અિે રમતનવજ્ઞાિિા નવનવધ
નવષયોં ંુ જ્ઞાિ મેળવી રહ્યા છે . આગામી વષોમાં આ સંખ્યા બમણી થરે તેવો મિે
નવશ્વાસ છે .
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અભ્યાસક્રમ ર્ડતર અિે ઇિોવેટીવ પ્રેકટીસ :ુ સી જેવી રાટટ્રીય રૈક્ષર્ણક સંસ્થાઓમાં BPE
યનુ િવનસિટીએ એિસીટીઇ તથા યજી
અભ્યાસક્રમિે RE-SPECIFIED કરી BPES જેવા અભ્યાસક્રમોિી રચિા કરી તથા
BPED /MPEDિા ધોરણો અિે માપિં ડો િક્કી કરવામાં અિે સંકર્લત MPED અિે
ચાર વષીય BPED, BSC Sports Coaching, Sports Nutrition, P.G. Diploma In
Adventure Sports Administration જેવા

રૈક્ષર્ણક

કાય્ક્રમિા

ર્ડતરમાં

યનુ િવનસિટીએ મહત્વપ ૂણ્ અિે નિણ્યાત્મક ભ ૂનમકા ભજવી છે .
ુ િ પફોમન્સ મોબાઇલ લેબ :હ્યમ
ુ િ પફોમન્સ એિાર્લસીસ મોબાઇલ લેબ દ્વારા અિેક રાળાઓિા નવદ્યાથીઓિી
હ્યમ
ુ ી કુ લ ૧૫૦૦૦ થી વધ ુ
મિોરારીદરક ક્ષમતાં ંુ માપિ કરવામાં આવ્ય.ંુ અત્યાર સધ
નવદ્યાથીઓં ંુ પરીક્ષણ થઇ ચ ૂક્ું છે . તદુપરાંત રસ્ક્તદૂત યોજિાિા લાભાથી
ખેલાડીઓ તથા સરસ્ત્ર સીમા બળિા ખેલાડીિી દફટિેસં ંુ મ ૂલ્યાંકિ કરવા માટે
આ લેબે શ્રેટઠ યોગિાિ આપ્ય ંુ છે . એટલે કે ખેલાડી જ્યાં તાલીમ પ્રાપ્ત કરતો
હોય ત્યાં જઇિે ખેલાડીઓિી રારીદરક ક્ષમતા આંક પ્રાપ્ત કરવાિો અર્ભિવ
પ્રયોગિી રરૂઆતિો સમગ્ર ભારતમાં આ પહેલો પ્રયોગ છે .
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Visual Coaching Pro Software :- (પ્રથમવાર)
ુ રાતિા રાહબરોિા ક્ષમતાવધ્િમાં યનુ િવનસિટીએ ખેલાડીઓ તથા રાહબરોિે
ગજ
પોતાિા રમત પ્રિર્િમાં ઉત્કૃટટ ક્ષમતાઓ પ્રાપ્ત કરવા Visual Coaching Pro
Software િે ખરીિ કરી રાહબરો માટે તાલીમી કાય્ક્રમોં ંુ આયોજિ કરવામાં SAG
િા રાહબરોિી નિયસ્ુ ક્તથી માંડી તેમિે સમયાંતરે નવનવધ રમતનવજ્ઞાિિાં ક્ષેત્રોમાં
પ્રનરર્ક્ષત કરવાિા સંયક્ુ ત ઉપક્રમથી ખેલાડીિે

તૈયાર કરતા રાહબરોિા

ક્ષમતાવધ્િમાં ઉત્કૃટટ ભ ૂનમકા ભજવવામાં યનુ િવનસિટી સફળ રહી છે .

સ્વર્ણિમ

ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટી દ્વારા રમતસંસ્કૃનતિા નવકાસ માટે SAG સાથે ખભેખભા
ગજ
મેળવીિે ઉત્કૃટટ કામગીરી થઇ રહી છે તેિો મિે ગવ્ છે .
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ સનમટ :- (Decoding Sports Ecosystem)
વાઇબ્રન્ટ ગજ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીએ સાથે મળીિે વષ્
રમતગમત નવભાગ અિે સ્વર્ણિમ ગજ
ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ સનમટં ંુ આયોજિ કરવામાં આવ્ય ંુ હત.ંુ આ
૨૦૧૫માં વાઇબ્રન્ટ ગજ
ુ ારો કરવા માટે તથા રમતોિા
પ્રસંગે રાજ્ય અિે િે રિા રમતગમતિા ક્ષેત્રમાં સધ
ક્ષેત્રમાં વત્માિ મદ્દુ ાઓ અિે નવકાસ અંગે ચચા્ કરવા માટે પ્રખ્યાત રમતવીરો,
ુ રાત(SAG)િા
સ્પોર્ટ્ સ ઓથોદરટી ઓફ ઈષ્ન્ડયા(SAI) અિે સ્પોર્ટ્ સ ઓથોદરટી ઓફ ગજ
પ્રનતનિનધઓ, રમતઉદ્યોગિા પ્રનતનિનધઓ, રમત-સંગઠિોિા પ્રનતનિનધઓ, રમતપ્રબંધકો અિે પ્રેષ્ક્ટરિસ્િા પ્રનતનિનધઓ, નવનવધ કોલેજોિા રારીદરક નરક્ષણ
નિયામકો સદહતિા આરરે ૧૦૦૦ પ્રનતનિનધઓ સહભાગી બન્યા હતા.
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ઓર્લસ્મ્પક ટાસ્ક ફોસ્ :- (સૌ પ્રથમ રરૂઆત)
ભારતિા માિિીય વડાપ્રધાિ શ્રી િરે ન્દ્રભાઇ મોિીએ ૨૦૨૦, ૨૦૨૪ અિે
૨૦૨૮િી ઓલસ્મ્પક માટે એક્રિ પ્લાિ તૈયાર કરવા ઓર્લસ્મ્પક ટાસ્ક ફોસ્િી
રચિા કરી હતી. યનુ િવનસિટી દ્વારા ઓર્લસ્મ્પક ટાસ્ક ફોસ્િી પ્રથમ

કાય્રાળાં ંુ

આયોજિ કરવામાં આવ્ય,ંુ જેમાં સરકારી પ્રનતનિનધઓ, સ્પોર્ટ્ સ એસોનસએરન્સ,
રમતગમત પત્રકારો, સંસ્થાિા હોદ્દે િારો, રમતોિા નિવ ૃત્ત રાહબરો, રમત
નવજ્ઞાિીઓ, જજલ્લા કક્ષાિી ખેલકિ
ૂ રાળાિા રાહબરો, રમત નરક્ષણનવિો, રારીદરક
નરક્ષણિા નરક્ષકો, સ્પોર્ટ્ સ દફર્ઝયોથેરાનપસ્્સ, સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીિા પ્રાધ્યાપકો
અિે માતા-નપતાઓએ ચચા્માં ભાગ લઈ રાટટ્રિે માગ્િર્િ પ ૂરં ુ પાડ્ ંુ હત.ંુ
ર્ગલ્લી-િં ડા કૌરલ સ્પધા્ :ુ ા અિે
કેન્દ્ર સરકારિી "એક ભારત શ્રેટઠ ભારત" િી હાકલ અંતગ્ત રમતગમત, યવ
સાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ નવભાગિી આગે વાિી હેઠળ, વડોિરા ખાતે ર્ગલ્લી-િં ડા કૌરલ
સ્પધા્ ૨૦૧૬ં ંુ આયોજિ કરે લ જેમાં સહયોગી રાજ્ય છત્તીસગઢિા ૫૦
ુ રાત રાજ્યિા પ્રનતસ્પધીઓ અિે યનુ િવનસિટીિા નવદ્યાથીઓ દ્વારા
પ્રનતસ્પધીઓ, ગજ
પરસ્પર રાજ્યિી

અિેક પરં પરાગત રમતોં ંુ પ્રિર્િ કરે લ હત.ંુ

આ કાય્ક્રમ

આપણા રાટટ્રિી પરં પરાગત રમતિે ફરી જીવંત બિાવવાિો એક પ્રયાસ હતો.
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રસ્ક્તદૂત ખેલાડીઓિી જેિેટીકલ પ્રોફાઈલ :ુ ોગ્યતા, રમતો સંબનં ધત ઇજાઓ
ખેલાડીિા પ્રિર્િ માટે જિીિ પરીક્ષણ દ્વારા સય
ુ નં રક
અિે વ્યદકતગત પોષણિી જરૂદરયાતોં ંુ ગહિ સંરોધિ કરી આંવ
નવનવધતાઓ જાણી રકાય છે .

ુ રાત સરકારિા રસ્ક્તદૂત
યનુ િવનસિટી દ્વારા ગજ

યોજિાિા લાભાથી એવા રાટટ્રીય અિે આંતરરાટટ્રીય િામિા ધરાવતા ખેલાડીઓ
માટે જિીિ પરીક્ષણ ટે સ્ટ હાથ ધરવામાં આવેલ હતો.
ુ રાત પર રૈક્ષર્ણક કાય્ક્રમો :વંિે ગજ
યનુ િવનસિટીએ (BI-SAG) બાઇ-સેગ સાથે મળીિે ખાસ કરીિે પ્રાથનમક અિે માધ્યનમક
રાળાિા નવદ્યાથીઓ માટે, પરં પરાગત રમતોિા પ્રચાર-પ્રસાર
નવનવધ નવષયોિા ૧૪૪ એનપસોડ નવકસાવવા કાય્રત છે .

અિે ખેલકિ
ૂ િા
જેમાં ૬૦ જેટલા

એપીસોડ તૈયાર થઇ ચ ૂક્યા છે . આ તમામ એનપસોડ યનુ િવનસિટીિી વેબસાઇટ પર
પણ હંમેર માટે ઉપલબ્ધ રહેરે.
GIST :ુ રાતિી સ્પોર્ટ્ સ ઇકો-સીસ્ટમિી તમામ માદહતી મેળવવાિા એક મહત્વિા
ગજ
ુ રાત ઇન્ફોમેરિ ફોર સ્પોર્ટ્ સ એન્ડ ટ્રે નિિંગ (GIST)
પ્રોજેકટ તરીકે યનુ િવનસિટીએ ગજ
ુ રાત રાજ્યિી રમતો, રમતવીરો, રાહબરો , ખેલકિ
વેબપોટ્ લ બિાવ્ય.ંુ જેમાં ગજ
ૂ
ે ી, ખેલકિ
એકેડમ
ૂ રાળાઓ, સ્પોર્ટ્ સ ક્લબો, મિોરં જક ક્લબ, રમતગમત મંડળો
અિે ખેલકિ
ૂ એસોનસએરિ ફેડરે રન્સ વગેરેિા મેપીંગ માટે નસિંગલ નવન્ડો પોટ્ લ,
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ુ રાત ઇન્ફમેરિ ફોર સ્પોર્ટ્ સ એન્ડ ટ્રે નિિંગ (જજસ્ટ)' રરૂ કયું ુ છે . તે સ્પોર્ટ્ સ ઈકો'ગજ
નસસ્ટમિા તમામ દહસ્સેિારો માટે એક Knowledge Sharing Plateform પ ૂરુ પાડે છે .
GIST પોટ્ લ રાટટ્રીય અિે વૈનશ્વક સ્તરે જ્ઞાિ-વહેંચણી માટે િા મંચ તરીકે ક્રમરઃ સેવા
આપરે.
રમતગમત ક્ષેત્રે નસદ્ધદ્ધઓ :પ્રથમ રૈક્ષર્ણક વષ્થી આંતર યનુ િવનસિટીિી સ્પધા્ઓિા આયોજિમાં વેસ્ટ ઝોિ
ુ ી
સ્તરિી ચેસ અિે ફૂટબોલ સ્પધા્ં ંુ સફળતાપ ૂવ્ક આયોજિ કયું ુ અિે અત્યાર સધ
૫૧૭ નવદ્યાથીઓએ ઝોિલ અિે આંતર યનુ િવનસિટી રમત સ્પધા્ઓમાં ભાગ લીધો.
ુ ણ્ચદ્ર
આચ્રીિી રમતમાં શ્રી પસાયા પ્રભાતભાઇ ગોપનસિંહએ સવ
ં ક પ્રાપ્ત કરી
યનુ િવનસિટીિે ગૌરવ અપાવ્ય ંુ છે .
યનુ િવનસિટીિી આંતર રાટટ્રીય સ્તરે ઓળખ :ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટી ભારતવષ્માં આંતરરાટટ્રીય સ્તરે નવખ્યાત
સ્વર્ણિમ ગજ
એવી ૫૬ યનુ િવનસિટીિી મેમ્બરરીપ ધરાવતી ઇન્ટરિેરિલ એસોનસએરિ ઓફ
દફર્ઝકલ એજ્યકુ ેરિ એન્ડ સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીઝિી મેમ્બરરીપ પ્રાપ્ત કરિાર પ્રથમ
અિે એકમાત્ર યનુ િવનસિટી છે .

ઇન્ટરિેરિલ એસોસીએરિ ઓફ દફર્ઝકલ

એજયકુ ેરિ એન્ડ સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીઝ દ્વારા વષ્ ૨૦૧૯માં International Scientific
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્ય.ંુ
Congress િી યજમાિી આ યનુ િવનસિટીિે આપવાં ંુ સવા્ંમ
કસરત નવજ્ઞાિ નવરે વૈજ્ઞાનિક ઢબે અભ્યાસ કરી સૌ પ્રથમવાર સમગ્ર નવશ્વિે
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રમતિી મહત્તા સમજાવિાર યનુ િવનસિટી અિે તેિા વૈજ્ઞાનિકોિા

ભારત તથા

ુ રાતિા રમત વૈજ્ઞાનિકો સાથે પારસ્પદરક સબંધો વધરે અિે જ્ઞાિં ંુ આિાિગજ
પ્રિાિ થઇ રકરે.
એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્ સ :ુ રાત સ્પોર્ટ્ સ યનુ િવનસિટીએ સ્પોર્ટ્ સિા ક્ષેત્રે તજ્જ્ઞો તૈયાર કરવા માટે
સ્વર્ણિમ ગજ
પી.જી. દડપ્લોમા ઇિ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્ સ એન્ડ એડનમિીસ્ટ્રેરિિો અભ્યાસક્રમ રરૂ
કયો તે સાથે વોટર, એરો અિે લેન્ડ એડવેન્ચરિા ક્ષેત્રોમાં નવધાથીઓ આગળ વધી
ુ ા, સરસ્ત્ર સેિા બળ, દરજજયોિલ
રકે તે માટે ઇન્્ઝ પેરાગ્લાઇડીંગ ઇન્સ્ટીટય ૂટ, પિ
માઉન્ટે નિયદરિંગ સેન્ટર, ધમ્રાળા અિે અટલ ર્બહારી વાજપેયી ઇન્સ્ટીટયટુ સાથે
પ્રવૈધક સહયોગ કયો. વોટર સ્પોર્ટ્ સ અિે એરો સ્પોર્ટ્ સ માટે દક્રટણા એકેડેમી સાથે
સહયોગ કરી ભરૂચમાં િમ્િા દકિારે તથા અમિાવાિમાં સાબરમતીમાં દરવરફ્રન્ટ
ુ ામે વોટર સ્પોર્ટ્ સ અિે
ખાતે વોટર સ્પોર્ટ્ સં ંુ નિિર્િ કરવામાં આવ્ય.ંુ ડેસર મક
એરો સ્પોર્ટ્ સિી ર્નિટઠ તાલીમં ંુ આયોજિ કરવામાં આવ્ય.ંુ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્ સ
ુ ે વધ ુ તજ્જ્ઞો તૈયાર થાય તે માટે યનુ િવનસિટીિો આ દડપાટ્ મેન્ટ
જેવાં ક્ષેત્રોમાં વધિ
અથાગ પ્રયત્િો કરી રહ્ય ં ુ છે .
ુ ય મથક)ં ંુ નિમા્ણ :Main Campus (મખ્
સરકારશ્રી દ્વારા વડોિરા જજલ્લાિા ડેસર તાલકુ ામાં વાલાવાવ ખાતે ૧૩૦ એકર
જેટલી જમીિ યનુ િવનસિટીિા વડા મથક માટે આપેલ જ્યાં આજે પ્રથમ તબક્કાિા
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લક્ષયાંકો પૈકી વહીવટી ભવિ, નવદ્યાથી-નવદ્યાનથિિીઓ માટે અલાયિા છાત્રાવાસ,
નવનવધ રમતોિાં મેિાિો તથા કમ્ચારી આવાસિા નિમા્ણ માટે રાજ્ય સરકારિી
આનથિક મિિથી હાલમાં ડેસર ખાતે બાંધકામ ચાલી રહ્ય ં ુ છે . આ ઉપરાંત
ુ તથા એથ્લેદટક ટ્રેકિા નિમા્ણ માટે
મલ્ટીપરપઝ ઇન્ડોર હૉલ, ઇન્ડોર સ્સ્વનમિંગ પલ
ુ રાત સરકાર તરફથી
પણ ભારત સરકારિી આનથિક મિિ પ્રાપ્ત થયેલ છે . ગજ
ુ ી યનુ િવનસિટી મખ્
ુ ય મથકિા નિમા્ણ માટે કુ લ ૫૪.૦૬ કરોડ તથા ભારત
અત્યાર સધ
સરકાર તરફથી રૂ. ૩ કરોડિી સહાય મળી છે જે સૌ માટે ગૌરવિી વાત છે .
અંતે....... આમ, આ યનુ િવનસિટી એ ફક્ત પસ્ુ તદકયા જ્ઞાિ તથા ગ્રંથો આધાદરત
નરક્ષણ પ્રથાથી ઉપર ઊઠીિે નવદ્યાથીઓમાં આત્મનવશ્વાસ સાથે કૌરલ્યનિમા્ણ થઇ
રકે તે માટે યનુ િવનસિટીિા તમામ અનધકારી-કમ્ચારી તથા રૈક્ષર્ણક ગણ સતત
પ્રયત્િરીલ રહેરે અિે TEAM SGSU તરીકે કામગીરી કરી યનુ િવનસિટી નવશ્વફલક
પર ઉમિા સ્થાિ પ્રાપ્ત કરે તે માટે પોતાં ંુ શ્રેટઠ યોગિાિ આપરે તેવો મિે પ ૂણ્
નવશ્વાસ છે .
આપ સૌિે અર્ભિંિિ આપી મારી વાણીિે નવરામ આપી નવરમ ંુ છં.
ભારતમાતા કી જય........
ુ રાત .........
જય જય ગરવી ગજ
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