પ રપ :
િવષય: “હર ઘર િતરંગા અિભયાન” માં જોડાવવા બાબત.
સંદભ: િમની ી ઓફ એ યુકશ
ે ન, ભારત સરકાર ીના પ

માંક 8-14/2022-TS.V, તા. ૨૧/૦૭/૨૦૨૨.

ભ તકિવ નર સંહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ તેમજ
અનુ નાતક ભવનોના અ ય ીઓને ઉપરો ત સંદભદ શત પ અ વયે જણાવવામાં આવે છે કે ભારતનું સંિવધાન દેશના નાગરીકોને
વતં તાનો અિધકાર દાન કરે છે જે થી દેશના નાગરીકોને આપણો રા વજ ફરકાવવા માટે ો સાિહત કરવા દેશના માનનીય
વડા ધાન ી “આઝાદી કા અમૃત મહો સવ” અંતગત “હર ઘર િતરંગા” અિભયાન શ કરવામાં આવેલ છે તો અ ન
ે ી યુિનવ સટી સંલ ન
તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ તેમજ અનુ નાતક ભવનોના અ ય

ીઓએ તમામ િવ ાથ ઓને

આ અિભયાનમાં જોડાવા અંગે ો સાિહત કરવા તેમજ આપની કોલેજ/અનુ નાતક કે /અનુ નાતક ભવનોમાં નીચે મુજબની
વૃિતઓનું આયોજન કરવા જણાવવામાં આવે છે .
1. િવ ાથ ઓ, થાનીક યુવા સંગઠન, NSS/NCC વયંસવ
ે કો સાથે ઓગ તા.૧૧ થી ૧૫ ઓગ , ૨૦૨૨ દરિમયાન ભાત
ફેરીનું આયોજન કરવુ.ં
2. િવ ાથ ઓને તેઓનાં ઓછામાં ઓછા ૫ પાડોશીઓનાં ઘરે રા વજ ફરકાવવાના હેતથ
ુ ી રા વજ વચવા માટે ો સાિહત
કરવા.
3. આપની કોલેજ / અનુ નાતક કે ો / અનુ નાતક ભવનોમાં તા.૧૩ થી ૧૫ ઓગ , ૨૦૨૨ દરિમયાન િવ ાથ ઓ, ફેક ટી
તેમજ કમચારીગણ સાથે રા વજ ફરકાવવો.
4. રા વજ સાથે સે ફી લઇને વેબસાઇટ https://harghartiranga.com. પર અપલોડ કરવી તેમજ આપની કોલેજ/
અનુ નાતક કે ો/અનુ નાતક ભવનોની વેબસાઇટ પર પણ િસ ધ કરી શકાશે.
5. કોલેજ/ અનુ નાતક કે ો/અનુ નાતક ભવનો તેમની વેબસાઇટ પર આ અંગે જ રી સુધારો કરી શકશે.
ન ધઃ આ અંગન
ે ી વધુ માિહતી માટે આ સહ સામેલ સરકાર ીનાં પ રપ નો અ યાસ કરવો.
કા.કુલસિચવ
િબડાણઃ-

સંદભદ શત પ ની નકલ

માંક/બીકેએનએમયુ/એકેડેિમક/૧૨૩૦/૨૦૨૨
ભ તકિવ નર સંહ મહેતા યુિનવ સટી,
ગવમ ટ પોલીટેકનીક કે પસ, ભ તકિવ નર સંહ મહેતા યુિનવ સટી રોડ,
ખડીયા, જુ નાગઢ.
તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨
િત,
ભ તકિવ નર સંહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ તેમજ અનુ નાતક
ભવનોના અ ય

ીઓ તરફ...

નકલ સાદર રવાના:(૧) માન.કુલપિત ી/કુલસિચવ ીના અંગત સિચવ ી
નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહી અથ:(૧) આઈ.ટી.સેલ. વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અને યો ય કાયવાહી અથ...
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Govetnrnent ol lndla

k

2I'r Julv. 2()2i

P^fu*' l,L',4.,1 ,

tlrc awarc.'Azacji Kar i\rnrit iVl lhotsal'(AK.'\lvl)'is att trtlgoitlg cclebration to
the acgis ol'
I
cotrlp-re11lolrtc thc 75 glorious t'ears ot'a progressil'c indepcrltlertt lndia, nder
to hoist thc
cilizetls
thc
z\KAh-1. n campaign'tiar Ghar i irungn' has bccn launchc'd to cllcourase
't'he l-lon'ble ['rime Mirrister of lndia has already'hr:ld a
National l-'lag ol'india i1 their homes.
mceting in ttris regard with l{on'ble Clhicf Ministers of all the States in this lcgard.

As

\,oLr

in a
I1rc brqacl corrtours antl kev enahlers ol'the progranrnL' has alrearclv bcrcn lrnalizciJ
(,'ahinet
Sccretary''lhc
ol'the
rrrceting of the Conrmirtcc of Sccretarics under the C'hairm.anship
,*ducational inslitutions oltlrr: cotrntrv huve a hLrge rolc in making tltis canrpuign a gl'eat stlccess
.Accorclingly. tht' lbllou'ing progranxtrcs have becn proposed:

l.

a. Organise "Prabhat l)heris" bett,ceu Augtrst ll-l-5, l0l2 involving thc studetits as rvc[l as
local Youth Clubs. voluntcet's oINSS' NCIC' etc'.
b. Stutlcnts rrra\,bc cpcouragcd to scll tlags at their oivn rtcighbortrhtlod to at lcast 5 tltore
hotrscltolds.

c. Iloist the NatittnaI t.'lag at thc hquschgld of alt the studcnts. factrlty zrnd stafl-during;\rrgusl
1 l- I ). 2022
-f
cl. akc selflc wirh rl-re tlag ancl post it in the rvcbsite hlLfu;i:[grr]u lttittU4.gqr-ltt

Sirpultnneoursly. one rnerv I''in thc []lzrg on the w'cbsitc'as per thcir geographicaI coorditlatcs'

c. I'hc q,e6silcs of tlic

bc updatcd tcl rel'lcct sinlilar
with thc Har Ghar'['iranga,'vebsitc !:lll}l.l,',]:iuglf![-!irat'rua.c('r']r

iustitLrticlrrs shor.rltl sinrultaneottsll

changes arrcl bc irr s.vnc
starting Ir'rrm 22n'] .1u1i 2022.

'- In the above backclrop, I lvould request ),our support ancl [eadership irr cncournging all the
the
ol,ljcials ryorkiLig in l,our tnstitution as ruell as all faculty, stail and studcrtts cngagcd in all
ttrakc'
etlucatioual institrrtiois recognisccl by vour instiLutionto undcrtake thc abovc acti rities zuld
-l'iranga'
Carnpaign a resouuding success. r\ wecklr ttpclatc ot' thc irctir itics
thc 'l-lar Char
e iti'
tutrclefiake n nral' pleasc lre sent to t]ie crrlrril ID

l.
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