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૦૫-૦૯-૨૦૨૦

વિષય : સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવેલ બે પ્રકલ્પ “પ્રેમિો પટારો” અિે
“WISDOM ON WHEELS” અંતર્ગત આપિે સાંસ્થામાાંથી N.S.S. કૉ-ઓર્ડીિેટરિે
િોર્ડલ ઓફિસર બિાવવા અથવા નિમવા બાબત.

 પફરપત્ર :
સનવિય સાથ ઉપરોકત નવષય અન્વયે જણાવવાનુ ાં કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા નવદ્યાથીલક્ષી
અિે સેવાલક્ષી અિેક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . આ તમામ પ્રોજેક્ટમાાં આપ સવે ટીચ િંર્ તથા
િોિ ટીચ િંર્ સ્ટાિિો સપોટગ હર હમેંશ રહ્યો છે .


સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા રાજકોટિાાં જરૂફરયાત માંદ લોકોિે સારી વસ્તુઓ મળી શકે એટલા
માટે પ્રેમિો પટારો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં પ્રાાંર્ણમાાં શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . જે આપ સવે
જાણો છો.



આપણા ઘરમાાં રહેલી અિે આપણિે ઉપયોર્માાં િ આવતી હોય અથવા આપણે આપણે જે
વસ્તુનુાં દાિ કરવા ઈચ્છતા હોય એ તમામ વસ્તુ જરૂફરયાત માંદ યોગ્ય લોકો સુધી પહોં ાર્ડવુ ાં
એ ભગીરથ પ્રકલ્પ એટલે પ્રેમનો પટારો.



સાક્ષરતા, સ્િચ્છતા, સક્ષમતા અને આરોગ્ય આ

ાર આયામોિે સાથે લઈ છે વાર્ડાિાાં માિવી

સુધી પહોં ી તેમિી સેવા કરવી એટલે WISDOM ON WHEELS. રાજકોટ કલેકટર જજલ્લા તાંત્ર
સાથે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા આ બે પ્રકલ્પ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .


સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં કુ લપવતશ્રી ડૉ.વનતીનભાઈ પેથાણી અને ઉપકુ લપવતશ્રી ડૉ. વિજયભાઈ
દે સાણી તથા રાજકોટ કલેકટરશ્રી માન. રે મ્યા મોહન મેડમિા માર્ગદશગિ અિે સહયોર્થી આ
બન્ને પ્રોજેક્ટ ખુબ જ સારી રીતે વધી રહ્યા છે .



ઉપરોકત બન્ને પ્રકલ્પિે વેર્ આપવા તથા છે વાર્ડાિાાં માિવી સુધી પહો વા માટે એક મોટી
માિવસાાંકળિી જરૂફરયાત રહે છે .



તે માટે આપિી સાંસ્થા/ભવિમાાંથી એક નોડલ ઓફિસર નિયુકત કરવાિા રહેશે.
(એિ.એસ.એસ. ઓફિસરિે િોર્ડલ ઓફિસરિી નિયુક્ત કરી શકાય.)



આપિી સાંસ્થા/ભવિિાાં નવદ્યાથીઓિે મોટીવેટ કરી વોલીયન્ટર બિાવવા માટે પ્રમોટ
કરવાિા રહેશે. નોડલ ઓફિસર અને િોલીયન્ટર વિદ્યાથીઓ સાથે મળી આ બન્ને પ્રકલ્પિે જો
બળ આપશે તો છે વાર્ડાિાાં માિવી સુધી પહોં વાનુાં આપણા બધાનુ ાં સ્વપ્િ સાકાર થશે.

 આપ આ સાંદભગમાાં ચબર્ડાણ મુજબિાાં િોમેટમાાં આપિી સાંસ્થાિાાં લેટરપેર્ડ પર ટે બલ
િોમેટમાાં નવર્તો ભરી ઈ-મેઈલ wowbushelp@gmail.com આઈર્ડી ઉપર મોકલવાનુ ાં
રહેશે.
 આપિો સાથ સહકાર હર હમેંશ રહ્યો છે . આ બન્ને પ્રકલ્પ માટે આપનો સપોટટ
મોટીિેશન અને સજેશન આિકાયટ છે .
-: વધુ માફહતી માટે સાંપકગ સુત્ર :(૧) ર્ડૉ. ચ રાર્ સાવચલયા: મો.િાં. ૮૦૦૦૪ ૮૦૦૦૭

ડૉ. મેહુલ રૂપાણી

(કૉ-કૉર્ડીિેટર-WISDOM ON WHEELS)

ર્ડીિ અિે નસન્ર્ડીકેટ સભ્ય

(૨) શ્રી હાફદિ ક ર્ોફહલ: મો. િાં. ૮૯૦૫૦ ૧૬૦૪૨
(કૉ-કૉર્ડીિેટર-પ્રેમિો પટારો)
(3) શ્રી પ્રકાશ દુધરે જીયા: મો.િાં. ૯૪૨૬૨ ૩૩૩૩૩

કૉર્ડીિેટર
પ્રેમિો પટારો અિે WISDOM ON WHEELS.

( પ્રોજેક્ટ ઓફિસર)

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
રાજકોટ.

બીડાણ : WOW બસ અને પ્રેમનો પટારો અંગે નોડલ ઓફિસર અને િોલીયન્ટર ની વિગત દશાટ િત ુંુ પત્રક
પ્રવત,
 સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી સુંલગ્ન કોલજોના આચાયટશ્રીઓ તમામ,
 સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી સ્સ્થત અનસ્ુ નાતક ભિનોનાું અધ્યક્ષશ્રીઓ તમામ,
 સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી માન્ય સુંસ્થાઓના િડાશ્રીઓ તમા
નકલ સાદર રિાના : માન.કુ લપવતશ્રી/ માનઉપકુ લપવતશ્રી/માન.કુ લસચચિશ્રીના અંગત સચચિશ્રી

WOW બસ અિે પ્રેમિો પટારો
િોર્ડલ ઓફિસર અિે વોલીયન્ટર િી નવર્ત દશાગવત ુાં પત્રક
(૧) કોલેજ/ભિન કોડ : ________________________________________________________________
(૨) કોલેજ/ભિનન ુંુ પરૂુ નામ : ___________________________________________________________
(૩) આચાયટશ્રી/અધ્યક્ષશ્રીન ુંુ પરૂુ નામ : _____________________________________________________
(૪) આચાયટશ્રી/અધ્યક્ષશ્રીનાું મોબાઈલ નુંબર : _______________________________________________
(૫) આચાયટશ્રી/અધ્યક્ષશ્રીન ુંુ ઈ-મેઈલ : _____________________________________________________
(૬) નોડલ ઓફિસરન ુંુ નામ : ____________________________________________________________
(૭) નોડલ ઓફિસરનાું મોબાઈલ નુંબર : ___________________________________________________
(૮) નોડલ ઓફિસરન ુંુ ઈ-મેઈલ _____________________________________________________
વિદ્યાથી પ્રવતવનવિ (િોલીયન્ટર)
ક્રમ

વિદ્યાથી પ્રવતવનવિન ુંુ (િોલીયન્ટર) પરૂુ નામ

મોબાઈલ નુંબર

ઈ-મેઈલ

૧
૨
૩
૪
૫
૬

નોડલ ઓફિસરની સફહ

આચાયટ/અધ્યક્ષશ્રીની વસક્કો

નોંિ :-આપ આ સાંદભગમાાં ઉપર મુજબિાાં િોમેટમાાં આપિી સાંસ્થાિાાં લેટરપેર્ડ પર ટે બલ
િોમેટમાાં નવર્તો ભરી ઉપરનુ ાં પત્રક ઈ-મેઈલ આઈર્ડી wowbushelp@gmail.com ઉપર મોકલવાનુ ાં
રહેશે.

