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પ રપ -૨૭૮૨ 

િવષય: આઝાદ કા અ તૃ મહો સવ તગત 
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો

ઓડ નેટર ીઓને ઉપરો ત િવષય અ વયે

દ હ ના તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨ના પ થી આઝાદ કા અ તૃ મહો સવ તગત 

આપની કોલજે/સં થા/ક  ખાતે 

ો ામને સફળ બનાવવા આયોજન કરવા જણાવેલ છે

તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ તમામ

ો સા હત કરવા જણાવેલ છે. 

www.harghartiranga.com લ ક પરથી મળેવી શકાશે

િવ ડઓ ાફ  િુનવિસટ  નોડલ ઓ ફસર ડૉ

પો ્સ, ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસ

તમામ ફોટો ા સ અને િવડ ઓ ા સ િુનવિસટ ના સોસીયલ મી ડયા લેટફોમ ટુ બુ

વીટર હ સ પર કુવામા ંઆવશે
 
 
 

 

 

બડાણ- ઉપર જુબ. 
 

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ 

ઓડ નેટર ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  અથ
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 ી ગો વદં ગુ  યુિનવ સટી, 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત
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૧૨૫૨૬.                         

 

અ તૃ મહો સવ તગત “હર ઘર િતરંગા ો ામ”ની મા હતી આપવા બાબત

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો/પી. .ક ોના આચાય ી

િવષય અ વયે જણાવવા ુ ં ક, સે ટર ી, િુનવિસટ  અ દુાન આયોગ

ના પ થી આઝાદ કા અ તૃ મહો સવ તગત “હર ઘર 

ક  ખાતે તૃતા કાય મ, નાટક, પધા વા આયોજન કર  હર ઘર િતરંગા 

ફળ બનાવવા આયોજન કરવા જણાવેલ છે.  આયોજનના ભાગ પે તા

ના રોજ તમામ િવ ાથ ઓ અને અ યાપકો પોતાના ઘર પર િતરંગો લહરાવે તે ગ ે

. હર ગર િતરંગા ો ામ તગત વ  ુ મા હતી અને ર શન કરવા 

લ ક પરથી મેળવી શકાશે. વ મુા ં આપે કરલ કાય મના ફોટો ા સ અને

િુનવિસટ  નોડલ ઓ ફસર ડૉ. બહા ુ રિસહ ગો હલ (૯૯૨૫૫૨૨૭૨૨

િસટ ને તથા ઈ-મેઈલ આઈ.ડ . cs@sggu.ac.in પર મોકલી આપવા

તમામ ફોટો ા સ અને િવડ ઓ ા સ િુનવિસટ ના સોસીયલ મી ડયા લેટફોમ ટુ બુ

વીટર હ સ પર કુવામા ંઆવશે. 

કા

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો/પી. .ક ોના આચાય ી

ઓડ નેટર ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  અથ. 
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          તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૨ 

ની મા હતી આપવા બાબત. 

ક ોના આચાય ી/ઇ ચા ી અને કૉ-

િુનવિસટ  અ દુાન આયોગ, 

હર ઘર િતરંગા” થીમ પર 

પધા વા આયોજન કર  હર ઘર િતરંગા 

નના ભાગ પે તા. ૧૩/૦૮/૨૦૨૨ થી 

ઓ અને અ યાપકો પોતાના ઘર પર િતરંગો લહરાવે તે ગે 

વ  ુ મા હતી અને ર શન કરવા 

વ મુા ં આપે કરલ કાય મના ફોટો ા સ અન ે

૯૯૨૫૫૨૨૭૨૨), ડ પાટમે ટ ઓફ 

પર મોકલી આપવા િવનતંી. 

તમામ ફોટો ા સ અને િવડ ઓ ા સ િુનવિસટ ના સોસીયલ મી ડયા લેટફોમ ટુ બુ, ફસ કુ અને 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ , 

ગોધરા 

ક ોના આચાય ી/ઇ ચા ી અને કૉ-
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F. No. l-27 12022(e.Gov) lgth July,2022

Subject: Har Ghar Tiranga Programme under Azadi ka Amrit Mahatsov- Reg.

Respected Madam/Sir,

As you are aware, Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) is an ongoing celebration to
commemorate the 75 glorious years of a progressive independent India. This initiative by the

Government of India aims to bring focus on our freedom struggle and on the milestones we have

achieved as a nation.

Under the aegis of AKAM, a campaign 'Har Ghar Tiranga"has been launched to

encourage the citizens to hoist the National Flag of India in their homes. It is envisaged that all
citizens will be encouraged to hoist Tiranga in their home during the period l3-lsth August.

A week before the Independence Week, essay competitions, drawing competitions and

singing competitions may be organized in universities and colleges to build tempo among

students. For awareness building and buzz creation, HEIs may also organize Nukkad Nataks,

Prabhat Pheries, presentations etc. with a specific call to action on Buying/Gifting a Flag. Flags

can be purchased, gifted from w_W_)y-harghartiralrga.com. It is mandatory to obey the'Flag code
I

of lndia' 2002 (enclosed), to govern the usage of the National flag by the citizens.

In this regard, all the Vice-Chancellors of Universities and Principals of the colleges are

requested to disseminate the information on Har Ghar Tiranga program with their faculty
members, students and stakeholders and to encourage them to urge their family members to hoist

the National Flag in their respective households during the period from 13ttt-15ttt August, 2022

and making the 'Har Ghar Tiranga'Campaign a resounding success.

Institutions are also requested to upload their participatory videos of 'Har Ghar Tiranga'

programme on their social media platforms like Twitter, YouTube, Facebook, Instagram etc. and

also share the detailed activity plan for organizing the above events on the UGC University
Activity Monitoring Portal (UAMP) https://-u-a-mp-:ug-Q,A9,in latest by 25th July, 2022.

With kind regards,

Yours si cere ly,

Encl: As above

. The Vice-Chancellors of all the Universities

. The Principals of all Colleges

To

(Raj h Jain)


