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વિષય : સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા છે વાડાિાાં માિવી સુધી પહોંચી તેમિી સેવા કરવા
માટે “પ્રેમિો પટારો” અિે “WISDOM ON WHEELS” (WOW) બસ સેવા એમ બે
પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . આપ આપિી કોલેજમાાં કોલેજકાળ દરનમયાિ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવેલ આ બન્ને પ્રોજેક્ટમાાં
અઠવાડડયામાાં બે કલાક સેવા આપવા માટે કોલેજ ભવિમાાં અભ્યાસ કરતા
નવદ્યાર્થીઓિે વોલીયન્ટર તરીકે જોડાવા બાબત.

 પડરપત્ર :
 આર્થી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સાંલગ્િ સવે કોલેજ/ભવિમાાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાર્થી
ભાઈઓ-બહેિોિે જણાવવાનુાં કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા છે વાડાિાાં માિવી સુધી
પહોંચવા અિે તેમિે મદદરૂપ ર્થવા અિેક પ્રકલ્પ ચલાવવામાાં આવે છે .

 જે અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા પ્રેમિો પટારો અિે WISDOM ON WHEELS
એટલે કે WOW બસ સેવા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .

 પ્રેમનો પટારો :
 “પ્રેમનો પટારો” સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી કેમ્પસમાાં રાખિામાાં આિેલ છે . આ પ્રેમિો
પટારો એટલે કે સાદી ભાષામાાં કહીએ તો માનિતાની દિિાલ.

 આપણા ઘરમાાં આપણી એવી ઘણી ચીજ-વસ્તુઓ છે કે જેિે ર્થોડા સમય પછી
આપણે ઉપયોર્ િર્થી કરતા એટલે કે આ ચીજ-વસ્તુઓ આપણા માટે સેકન્ડ હેન્ડ
બિી ર્ઈ છે .

 જેમ કે જુિા ચોપડા, જુિી િોટબુકૉ કે જેમાાં હજુ પણ પેજ ખાલી છે . અિે જેમાાં
લખી શકાય એવી જગ્યા છે .

 જુિા કપડા, જુિા રમકડા, જુિા ચાંપલ, જુિા બુટ, જુિા ટેપ રે કોડગ ર, જુિા લેપટોપ, જુિા કોમ્પ્યુટર એવી કાંઈ પણ વસ્ત ુ કે જે તમારા માટે જુિી ર્થઈ ર્ઈ છે .
પરાં ત ુ અન્ય વ્યક્ક્તઓ માટે િવી છે .

 રોજ બરોજિા ઉપયોર્માાં આવી વપરાશી વસ્તુઓ તમે પ્રેમિાાં પટારા અંતર્ગત
મુકો અિે આ તમામ વસ્ત ુઓ આપણે જરૂડરયાત માંદ લોકોિે આપીએ.



ઘણા નવદ્યાર્થી ભાઈઓ-બહેિો એવા પણ હશે કે જરૂડરયાત માંદ લોકોિે િવી
િકોર વસ્તુઓ પણ આપવા ઈચ્છતા હશે તો એ પણ આપ દાિ સ્વરૂપે આપી
શકશો.

 આપ આપિા અઠવાડડયા માાંર્થી બે કલાક આ પ્રેમિાાં પટારા અંતર્ગત સેવા કરવા
માટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં વોલીયન્ટર બિી સેવા નમત્ર તરીકે જોડાઓ. આપનુ ાં
સમયદાિ અિે આપનુ ાં વસ્તુદાિ અિેક લોકોિા જીવિમાાં દીપ પ્રર્ટાવશે એ િક્કી
છે .

 “પ્રેમ િો પટારો” પ્રકલ્પમાાં જોડાવા માટે અમો આપિે આહવાિ કરીએ છીએ અિે
અપીલ પણ કરીએ છીએ.

 WISDOM ON WHEELS: જજલ્લા કલેકટર તાંત્ર અિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા “WISDOM ON WHEELS” એટલે
WOW બસ સેવા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .
 જેમાાં સાક્ષરતા, સ્વચ્છતા, સક્ષમતા અિે આરોગ્ય આ ચાર આયામો અંતર્ગત સેવા
કરવા માટે બસ સેવા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .
 સાક્ષરતા અંતર્ગત સિે ૨૦૨૦-૨૧ િાાં વષગમાાં ૩૦૦ બાળકોિે સાક્ષર બિાવવાિા
સ્વ્િ સાર્થે આ બસ સેવા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .
 સ્િચ્છતા પ્રકલ્પ અંતર્ગત આપણી આજુબાજુિાાં નવસ્તારમાાં જે ર્ાંદકી છે એ ર્ાંદકી
દુર કરવા માટે આપણો સડિય ફાળો આપણે દાખવવાિો છે .
 સક્ષમતા પ્રકલ્પ અંતર્ગત સિે ૨૦૨૦-૨૧ માાં ૧૦૦૦ યુવાિોિે સક્ષમ બિાવવાનુ ાં
છે .
 મેદિકલ (સ્વાસ્્ય) પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપણા ઘરિી અંદર ઘરર્્્ુ ાં ઉપચારિી
અવેરિેસ રાજકોટિાાં ૧૦૦૦૦ યુવાિોમાાં કરવાિો ઉદે શ્ય છે .
 આ ચાર પ્રકલ્પ માટે આપ આપણો અમુલ્ય સડિય ફાળો િોંધાવો એવી અમો
અપીલ કરીએ છે .

- આર્ળ ચાલુ



આ બાંિે પ્રોજેક્ટ માટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી અિે જજલ્લા કલેકટર તાંત્ર વતી અમો
દરે ક નવદ્યાર્થીિે અપીલ કરીએ છીએ તેમજ આમાંનત્રત પણ કરીએ છીએ કે
અઠવાડડયામાાં બે કલાક તમે આ સેવાકાયગ માટે પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે સમય
આપવા માટે િીચે દશાગવેલ GOOGLE LINK માાં ફોમગ ઉપર કરી ક્ક્લક કરી તમે
તમારુાં વોલીયન્ટર ફોમગ ભરી આ સેવાકાયગમાાં તમે જોડાવ અિે માિવ સાાંકળ
મજબુત કરો.



GOOGLE LINK :-

CLICK HERE

-: વધુ માડહતી માટે સાંપકગ સુત્ર :(૧) ડૉ. ચચરાર્ સાવચલયા: મો.િાં. ૮૦૦૦૪ ૮૦૦૦૭

િૉ. મેહુલ રૂપાણી

(કૉ-કૉડીિેટર-WISDOM ON WHEELS)

ડીિ અિે નસન્ડીકેટ સભ્ય

(૨) શ્રી હાડદિ ક ર્ોડહલ: મો. િાં. ૮૯૦૫૦ ૧૬૦૪૨
(કૉ-કૉડીિેટર-પ્રેમિો પટારો)
(3) શ્રી પ્રકાશ દુધરે જીયા: મો.િાં. ૯૪૨૬૨ ૩૩૩૩૩

પ્રોજેક્ટ કૉડીિેટર
પ્રેમિો પટારો અિે WISDOM ON WHEELS.

( પ્રોજેક્ટ ઓડફસર)

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
રાજકોટ.

પ્રવત,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સાંલગ્િ સવે કોલેજો/ભવિોિા નવદ્યાર્થીઓ,
નકલ સાિર રિાના :- માિ.કુલપનતશ્રી/ માિઉપકુલપનતશ્રી/માિ.કુલસચચવશ્રીિા અંર્ત સચચવશ્રી

