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િત, 

આચાય ી/ડાયરે ટર ીઓ,  

ગુજરાત યુિનવ સટી સલં ન કોલેજો તથા  
ગુજરાત યુિનવ સટી સલં ન ભવનો 
  

િવષય:- ઇિ ડયન રડે ોસ સોસાયટી ગજુરાત રા ય શાખા વારા િવ ાથ ઓનુ ંથલેેસેિમયા ીન ગ કરાવવા બાબત. 
 

સદંભ:- ઇિ ડયન રડે ોસ સોસાયટી ગજુરાત રા ય શાખાના પ રપ  નં. TPP/૫૪૪, તારીખ:૧૭/૧૧/૨૦૨૨.  
 

માનનીય સાહેબ ી, 

ઉપરો ત િવષય તથા સદંભ પર વે જણાવવાનું ક ેઇિ ડયન રેડ ોસ સોસાયટી આરો ય ે ,ે કુદરતી તેમજ માનવસ ત 

આપિ ઓનો ભોગ બનેલા લોકોન ેસહાય કરનારી મોટામા ંમોટી માનવતાવાદી સં થાઓમા ંએક છે. જન સમુદાયનાં ઉ થાન માટ ે

ગુજરાત રા ય શાખા અનેકિવધ માનવતાવાદી કાય મો કરી રહી છે. ઇિ ડયન રેડ ોસ સોસાયટીની ગુજરાત રા ય શાખા ૩૪ 

યુિનવ સટીઓ સાથે સંકળાયલે છે અન ે સં થા વારા જુજ લોકોનું થેલેસિેમયા પ ર ણ કરવામાં આવેલ છે જેમાં થલેસેેિમયા 

માઇનરનુ ં માણ ૪ થી ૫ ટકા જણાય છે. 

આથી આપ ીઓને સં થાના િવ ાથ ઓને આ સાથે બીડલે ઇિ ડયન રેડ ોસ સોસાયટીની ગુજરાત રા ય શાખાના 

પ રપ  મુજબ થેલેસિેમયા િ વે શન ો ામ અંતગત થેલસેિમયા ીન ગ ઇિ ડયન રેડ ોસ સોસાયટીની ગજુરાત રા ય શાખા 

વારા કરાવવા આપ ીને ન  િવનંતી છે.  

 

 સહી/- 

કલુસિચવ 

 

િબડાણ: ઉપર મજુબ. 

 

નકલ સદર રવાના: 
૧.ગુજરાત યુિનવ સટી સલં ન કોલેજોના તમામ આચાય ી/ િવભાગીય વડા ીઓ તરફ 

૨.ગુજરાત યુિનવ સટીના સંલ ન તમામ ભવનોના અ ય ીઓ તેમજ િવભાગોના વડા ીઓ તરફ. 

૩. ઇિ ડયન રેડ ોસ સોસાયટી, ગુજરાત રા ય શાખા તરફ 






