GUJARAT TECHNOLOGY UNIVERSITY
NATIONAL SERVICE SCHEME
S. N. Patel Institute of Technology and Research
Centre,Umrakh
A Report on World Environment Day Celebration on
05/06/2022 of S. N. Patel Institute of Technology and

Research Centre, Umrakh
NSS Unit Name/College Names. S. N. Patel Institute of Technology and Research Centre,
Umrakh
Event NAME: World Environment Day Celebration
Faculty Name: Prof. Hitesh Tailor.
Event Date, Time and Location: 05/06/2022, vidya bharti campus
Brief Description of the Event:
World Environment Day (WED) is celebrated annually on 5 June and is the United Nations'
principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of the environment.
First held in 1973, it has been a platform for raising awareness on environmental issues such as
marine pollution, overpopulation, global warming, sustainable development and wildlife crime.
World Environment Day is a global platform for public outreach, with participation from over
143 countries annually. Each year, the program has provided a theme and forum for businesses,
non government organizations, communities, governments and celebrities to advocate
environmental causes
Shri sitarambai naranjibhai patel institute of technology and research centre umarkh and
vidhyabharti trust campus colleges jointly organize TREE PLANTATION, POSTER
MAKING COMPUTATION ,SPEEDBALL MAKING PROJECT BY STUDENTS and
SAVE SOIL AWARENESS on the ocation of world environment in this event all trustees and
various college principal are present.

Mail recived form GTU
આદરણીય સાહેબ/મેડમ/જી.ટી.યુ.એન.એસ.એસ.પ્રોગ્રામ ઓફિસર,
જી.ટી.યુ.એન.એસ.એસ.વિભાગ તરિથી શુભેચ્છાઓ!!!
તારીખ ૫મી જૂન વિશ્વ પયાાિરણ ફદિસની ઉજિણીના ભાગ રૂપે આપ સૌને જણાવવાન ું કે જી.ટી.ય.એન.એસ.એસ.યનનટ દ્વારા ૫મી
જૂન નવશ્વ પર્ાાવરણ દિવસને ઉપલક્ષ
િરે ક એન.એસ.એસ.યનનટ દ્વારા પ્રવ ૃનિઓન ું આર્ોજન કરવ ું િથા આ પ્રવ ૃનિઓનો દરપોટા NSS

Portal https://nss.gtu.ac.in/ ઉપર અપલોડ કરવો િથા નીચે આપેલ સીડબોલ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની લલિંક
ભરવી. વધ માદિિી માટે નીચે મજબના ઝોન કો-ઓડીનેટરશ્રી નો સુંપકા કરવો.
એન.એસ.એસ.સ્વર્ુંસવ
ે કો દ્વારા સીડબોલ બનાવવાન ું અલભર્ાન િાથ ધરવ ું અને પિેલા વરસાિ બાિ િેન ું ર્ોગ્ર્ જગ્ર્ાએ વાવેિર
કરવ ું. આ પ્રોજેક્ટની િમામ કામગીરી નવશે
નવશેષ માગાિશાન િમને ઝોન કો-ઓડીનેટરશ્રી દ્વારા મળી રિેશ.ે

ઝોન - ૧ :અમદાિાદ : શ્રી જનક ઠક્કર, મો.નંબર: ૯૯૭૪૦૬૦૩૬૨
ઝોન - ૨ :ગાંધીનગર : ડો.એ.કે .ચૌધરી,

મો.નંબર: ૯૯૯૮૧૦૭૮૯૫

ઝોન - ૩ :વિધ્યાનગર :શ્રી ભરત િાફિયા, મો.નંબર: ૮૮૪૯૫૮૧૮૩૯
ઝોન - ૪ : રાજકોટ

: શ્રી દર્ાન મેહતા, મો.નંબર:૯૭૩૭૦૦૬૬૫૬

ઝોન - ૫ : સુરત

: શ્રી ફહતેર્ ટે લર, મો.નંબર: ૯૮૯૮૦૨૦૭૯૨

સીડબોલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી ફરપોટા માટે ની લલિંક : https://forms.gle/ETXQ1B2n2f1RR8WT8

Thanks & Best Regards
-----------------------------------Dr.A.H.Gohil - Program Co-Ordinator
GTU-NSS (National Service Scheme)
Gujarat Technological University
Nr.Vishwakarma Government Engineering College
Nr.Visat Three Roads, Visat - Gandhinagar Highway
Chandkheda, Ahmedabad – 382424 - Gujarat
Contact : 079-23267524
Web : http://www.gtu.ac.in
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