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A Report on Republic Day Celebration by NSS VGEC 

 
Name of 

Department/Organizer 

: NSS VGEC 

Date & Time : 26th January 2020, 08:00 to 11:00 AM 

Venue : GTU campus 

No of Participants : 40 

 

 Objective of the Event 

71st Republic Day was celebrated at GTU on 26th of January. On this auspicious occasion, 

Member of Parliament Shri Kirit Solanki was the chief guest and Head of University, Dr. Navin 

Sheth, Principal of Vishwakarma Government Engineering College Dr. N. N. Bhuptani and 

GTU's Registrar K. N. Kher were also there. Program was enlightened by their presence. Other 

staff of GTU and college was also present at this occasion.  

The programme was commenced sharp at 8:00 am. Different types of patriotic arts were 

performed to enhance the patriotism. In that Patriotic song was performed by Volunteer of NSS 

VGEC with that self written poem was also performed which showed bright journey of our 

country from 71 year. Beautiful dance performance was done by children from Bachpan group 

which is handled by student of VGEC. They were felicitated with awards and gifts. Watchful 

Drama and Dance were performed by student of GSMS. Other than that students who were 

represented GTU at state level and going to perform on national soon showcase their talent. Fine 

arts, classical dance and skit were included in that.  Flag hosting was done by Chief  guest and  

followed by Pared done by NCC Cadets. 

On this auspicious occasion, The Head of GTU, Dr. Navin Sheth shared the words of wisdom, " 

The country is in need for the youths that are socially responsible and it gives a very proud 

feeling that the responsibility of providing socially aware and responsible youths is been carried 

out by NSS."  

Principal of VGEC Dr. N. N. Bhuptani admired the ongoing successful startups and said that 

technical start up of engineer can give huge uplift to our society. We have to find out problems in 

day to day life and just try to solve it, which needs hardwork. We have to do hard work there is 

no substitute of it. But after that much Hard work success will be yours only. 

And program ended with sweet distribution. 

 



જીટીયમુ ાં ૨૬મી જાન્યઆુરીન  રોજ આપણ  ૭૧ મ ાં પ્રજાસત્ત ક દિવસની ઉજવણી કરવ મ ાં આવી હતી. 

જેમ ાં મખુ્ય અતતતિ પ ર્ ામેન્ટ મેમ્બર શ્રી દકરીટ સોર્ાંકી સ િે જ જીટીયનુ  કુર્પતતશ્રી ડૉ.નવીન શેઠ, 

સાંસિ સભ્યશ્રી દકરીટ સોર્ાંકી, તવશ્વકમ ા સરક રી ઇજનેરી કૉર્ેજન  તપ્રન્ન્સપ ર્ ડૉ. એન.એન.ભપુ્ત ણી,  

તિ  જીટીયનુ  રજીસ્ટ્ર ર ડૉ. કે.એન. ખેર ઉપન્સ્ટ્િત રહ્ય  હત . તેમજ જીટીયનુ  અન્ય સ્ટ્ટ ફ તિ  તવશ્વકમ ા 

સરક રી ઈજનેરી કૉર્ેજન  અન્ય સ્ટ્ટ ફન  સભ્યોએ પણ પોત ની તવશેષ હ જરી આપી હતી.  

જીટીયનુ  કુર્પતતશ્રી ડૉ. નવીન શેઠે તવદ્ય િીઓન ે સાંબોતિત કરત  કહ્ુાં હત ુાં કે,'આપણ  િેશને આજે 

જવ બિ ર અને સ મ જજક યવુ નોની જરૂર છે, કે જે િેશનુાં ન મ આંતરર ષ્ટ્રીય સ્ટ્તરે ઉજ્જ્વળ કરી શકે 

અન ેિેશ ન  મ ટે આવ ાં યવુ નોનુાં ઘડતર એન.એસ.એસ દ્વ ર  િઈ રહ્ુાં છે જે ખબૂ મહત્વની વ ત છે.'  

વી.જી.ઇ.સી. ન  આચ યા શ્રી એન. એન. ભપૂત ણી એ સફળ િઇ રહરે્  સ્ટ્ટ ટા  અપ્સ ને બબરિ વત  કહ્ુાં 

હત ુાં કે, એક કુશળ ઇજનેર નો ટેન્નનકર્ સ્ટ્ટ ટા  અપ િેશ ની પ્રગતત મ ટે ખબૂ મહત્વનો સ બબત િઈ શકે છે 

અન ેતેન  મ ટે જરૂર છે ર્ોકો ને પડતી અગવડ જાણી ને તેનો ઉકેર્ શોિવ ની. જે સખત મહનેત મ ાંગ ે

તેવુાં ક યા છે. અને સખત મહનેતનો કોઈ તવકલ્પ નિી. પરાંત ુમેહનત બ િ સફળ િત  પણ તમને કોઈ 

નહીં રોકી શકે. 

  

 આ ક યાક્રમ િરતમય ન તવદ્ય િીઓએ તવતવિ સ ાંસ્ટ્કૃતતક ક યાક્રમો દ્વ ર  િેશ પ્રત્ય ેપોત ની ર્ ગણી વ્યનત 

કરી હતી. જેમ  િેશભન્નત  ધ્વજ વાંિન મખુ્ય અતતતિ શ્રી દકરીટ સોંર્કીન  હસ્ટ્તે િયુાં હત ુાં ત્ય ર બ િ NCC 

તવદ્ય િીઓ દ્વ ર  િેશની શૌયાગ િ  િશ ાવતી પરેડ કરી િેશની વીરત ની ઝ ાંખી આપી હતી. ર જ્ય તિ  

ર ષ્ટ્ર સ્ટ્તરે તવજેત  િયેર્ અને જીટીયનુ ુાં ન મ ઉજ્જ્વળ બનવન ર તવદ્ય િીઓ દ્વ ર  તેમની કર્ નુાં 

પ્રિશાન કર યુાં હત ુાં જેમ ાં ફ ઈન આર્ટાસ, શ સ્ટ્રીય નતૃ્ય તેમજ ન ટયકર્  નો સમ વેશ િયો હતો. 

એન.એસ. એસ. વી.જી.ઇ.સી. ન  તવદ્ય િીઓ દ્વ ર  િેશભન્નત ગીત ની રજુઆત કર ઈ હતી સ િ ે જ 

સ્ટ્વરબચત કતવત  દ્વ ર  71 વષા ન  ભ રત ન  સફરન ે અિભતુ રીત ે વણાવવ મ ાં આવ્યો હતો. સ િ ે જ 

વી.જી.ઇ.સી. ન  તવદ્ય િીઓ દ્વ ર  ચર્ વત  બચપન ગ્રપુ ન  ન ન  ન ન  ભરૂ્ક ઓ એ પણ સુાંિર કૃતતની 

રજુઆત કરી હતી. આ ન ન  બ ળકોને પ્રોત્સ દહત કરવ  ઈન મ તવતરણ ક યાક્રમ યોજવ મ ાં આવ્યો 

હતો. તે તવિ િીઓન ે કુલ્પતતશ્રી તિ  તવશ્વકમ ાન  તપ્રન્ન્સપ ર્ન  હસ્ટ્ત ેઇન મ આપી પ્રોત્સ દહત કર ય  

હત . 
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