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Press Note: A Walk To The Future
The Institute of Infrastructure Technology, Research and Management,
Ahmedabad, has recently started a community service initiative known as
‘Dayatva’, in which the Institute has taken the responsibility of teaching
underprivileged children regularly on weekends.
Dayatva has organised a rally - ‘Walk to the Future’, on the 3rd of December 2017
at Kankaria Lake, Ahmedabad. The main objective of the rally was to ,''create
awareness among the general public towards the education of underprivileged
children, which would contribute in making the world a a better place in the
future.''
The rally began at 6:30 am, and around 200 students from IITRAM and equal
number from outside had participated. In the rally students and faculty personally
interacted with the general public present at the venue.
The events involved an enthusiastic and vibrant- walk around the entire 3km
periphery of the lake, with slogans being chanted by the members, to spread the
message. The walk was followed by an Power Yoga. A sketch competition witht he
theme Education 2050 was then arranged for the gathering. A touching skit with a
message of Education and its importance was presented by IITRAM student. The
event was concluded by a motivational speech by the guest of honour- Prof. A. U.
Digraskar, Director IITRAM. The gathering dispersed after the National Anthem.
Various stationery such as notebooks, pens, pencils, crayons, etc., were collected
and donated to various NGOs in Ahmedabad for further distribution to the underpriviledged students. This event was partially sponsored by Prasad Dining and
Stuff's Food, Ahmedabad. The Walk really created an amazing atmosphere of
positivity and vivaciousness in the gathering.
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A Walk To The Future

ઈન્સ્ટિિયુિ ઓફ ઈ્રાટરક્ચર િે ક્નોલોજી રરસચચ એ્ડ મેનેજમે્િ, અમદાવાદની સંટથાએ તાજેતરમાં
સામાજીક સેવાની પહેલરૂપે “દૈ વત્વ” કાર્ચક્રમની શરૂઆત કરે લ છે , જેમાં સંટથાએ અઠવારડર્ાના અંતે
નનર્નમત રીતે વંચચત બાળકોને નશક્ષણ આપવાની જવાબદારી લીધી છે .
“દૈ વત્વ” અંતર્ચત તા. 3 રડસેમ્બર, 2017 ના રોજ કાંકરીર્ા તળાવ, અમદાવાદ ખાતે “Walk to the
Future” રે લીનુ ં આર્ોજન કરવામાં આવેલ હતુ.ં આ રે લીનો મુખ્ર્ ઉદ્દે શ હતો—“વંચચત બાળકોના
નશક્ષણ પ્રત્ર્ે સામા્ર્ જનતામાં જાગૃતતા ઊભી કરવી, જે ભનવષ્ર્માં નવશ્વને વધુ સારું ટથાન
આપવાનું ર્ોર્દાન આપશે.”
આ રે લી સવારે 6:30 કલાકે શરૂ થઈ હતી જેમાં સંટથાનાં 200 ઉપરાંત નવદ્યાથીઓ અને બહારથી
એિલી જ સંખ્ર્ામાં અ્ર્ લોકોએ ભાર્ લીધો હતો. રે લીમાં નવદ્યાથીઓ અને ફેકલ્િીએ વ્ર્ક્ક્તર્ત
રીતે ઉપક્ટથત સામા્ર્ જનતા સાથે વાતચીત કરી હતી.
રે લી દરમ્ર્ાન સભ્ર્ોએ સંદેશો ફેલાવવા માિે કાંકરીર્ા તળાવની ફરતેનાં ૩ રકમી જેિલા નવટતારમાં
ઉત્સાહપ ૂણચ અને ર્નતશીલ રીતે ફરતાં-ફરતાં સ ૂત્રોચ્ચાર કરે લ હતા. રે લી બાદ પાવર ર્ોર્ા
કરાવવામાં આવેલ હતા. એકનત્રત સમગ્ર લોકો માિે “શિક્ષણ-૨૦૫૦” એ થીમ ઉપર ચચત્ર ટપધાચ ન ું
આર્ોજન કરવામાં આવેલ હતુ.ં નશક્ષણ અને તેનાં મહત્વ નવશેનાં સંદેશા સાથેની Skit પણ સંટથાનાં
નવદ્યાથીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ હતી. કાર્ચક્રમનાં અંતે સ્માનનીર્ મહેમાન પ્રો. એ. યુ.
રદગ્રાટકર, ડાર્રે ક્િર, IITRAM દ્વારા પ્રેરક સંદેશો આપવામાં આવેલ હતો. રાષ્રર્ીતનાં ર્ાન બાદ
કાર્ચક્રમનું સમાપન કરવામાં આવેલ હતુ.ં
નવનવધ ટિેશનરી જેવી કે, નોિબુક્સ, પેન, પેક્્સલો, ક્રેર્્સ, વર્ેરે એકનત્રત કરીને વંચચત બાળકોને
નવતરણ કરવા માિે અમદાવાદની નવનવધ એનજીઓને આપવામાં આવેલ હતી. આ કાર્ચક્રમ પ્રસાદ
ડાઇનનિંર્ અને ટિફ્સ ફૂડ, અમદાવાદ દ્વારા આંનશકપણે પ્રાર્ોજજત કરવામાં આવેલ હતો. આ કાર્ચક્રમે
ઉપક્ટથત તમામ લોકોમાં હકારાત્મકતા અને ઉત્સાહનુ ં અદ્ભુત વાતાવરણ બનાવ્યુ ં હતુ.ં

