
 

 

પરિપત્ર: 
 

વિષય: IPDC AWARENESS અંગેન ાં િર્કશોપમ ાં ઉપસ્થિત િહિે  બ બત.  
 

સાંદર્ક: અતે્રની યવુનિવસિટીન ાં પરિપત્ર ક્રમ ાંર્ બીરે્એનએમય/ુએરે્ડેવમર્/૬૫૦/૨૦૨૨, ત .૨૭/૦૫/૨૦૨૨.  
 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓને ઉપરોક્ત સદંભય અન્િરે્ 
જણાિિામા ંઆિે છે કે બી.એ.પી.એસ. સસં્થા દ્વારા વિદ્યાથીઓમા ંમલૂ્ર્ો અને વનતીશાસ્ત્રને સ્થાવપત કરિા માટે “ઇન્ટીગે્રટેડ 
પસકન લીટી ડેિલપમેન્ટ ર્ોષક” શરૂ કરિામા ંઆિેલ છે જે વિદ્યાથીઓએ સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૨ મા ંપણૂય કરિાનો થાર્ 
છે. જેનુ ંઅમલીકરણ િર્ય ૨૦૨૨-૨૦૨૩થી કરિાનુ ંથાર્ છે.  

 

ઉપરોક્ત વિગતે જણાિિાનુ ં કે અતે્રની યવુનિવસિટી દ્વારા વિદ્યાથીઓને સસં્કારયકુ્ત વશક્ષણ પ્રાપ્ત થાર્ અને 
તેઓનુ ંસિાાંગી ઘડતર થાર્ તે હતેથુી “Heart of Education” ના મધ્ર્િતી વિચાર સાથે માન.કુલપવતશ્રીના ંઅધ્ર્ક્ષ 
સ્થાને તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૨ ને સોમિારે એક િકયશોપનુ ંઆર્ોજન કરિામા ંઆિેલ છે. શૈક્ષણણક ક્ષેત્રના અગ્રેસર વ્ર્ક્ક્ત 
તરીકે આપણા હાથમા ં યિુાનોનુ ં ભવિષ્ર્ છે અને યિુાનો જ આિતીકાલના ભારતનુ ં ભવિષ્ર્ છે જેથી યિુાનોને 
સસં્કારયુુ્ક્ત વશક્ષણ પ્રાપ્ત થાર્ અને તેઓનો સિાાંગી વિકાસ થાર્ તેમજ યિુાનોના ંઉત્કર્યના એક ઉમદા હતેનેુ વસધ્ધ 
કરિા આ કાર્યક્રમમા ં યવુનિવસિટી સાંલગ્ન તમ મ ર્ોલેજોન ાં આચ ચકશ્રીઓ તેમજ એર્ ફેર્લ્ટીએ ઉપસ્થિત િહિે  
જણ િિ મ ાં આિે છે. નીચેની લીંક પર ક્ક્લક કરી ઉપક્સ્થત રહનેાર વ્ર્ક્ક્તઓ ની વિગત અંગ્રેજીમા ં ભરી 
તા:૧૮/૦૬/૨૦૨૨ બપોરે ૨:૦૦ િાગ્ર્ા સધુીમા ં સબવમટ કરી આપિા વિનતંી. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3lrYOgYWw_gPPlt2X7bLMvnUy4fOyDeqSJzw1FitRNTXAg/vie
wform?usp=pp_url  
 
ર્ યકક્રમની વિગત નીચે મજુબ છે. 
 

ર્ યકક્રમનુાં થિળઃ      ર્ક્તર્વિ નિવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી ર્ોન્ફિન્સ હોલ, જૂન ગઢ.                              
ર્ યકક્રમની ત િીખઃ    ત .૨૦/૦૬/૨૦૨૨  
ર્ યકક્રમનો સમયઃ     સિ િે ૧૦:૩૦ િી બપોિે ૧:૩૦  
(ર્ યકક્રમ પણૂક િય  બ દ ર્ોજન અંગીર્ િ ર્િી સૌએ વિદ ય િિ નુાં િહશેે) 
 

 
ર્ .કુલસચચિ  

 

ક્રમાકં/બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/૭૩૫/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, 
ખડીર્ા, જુનાગઢ. 
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ 
 

પ્રવત, 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજના આચાર્યશ્રીઓ તરફ... 
 

નર્લ સ દિ િિ ન :- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલસણચિશ્રીના અંગત સણચિશ્રી 
 

નર્લ િિ ન  જાણ તિ  યોગ્ય ર્ યકિ હી અિે:- 
(૧) આઈ.ટી.સેલ. િેબસાઈટ પર પ્રવસદ્ધ થિા અને ર્ોગ્ર્ કાર્યિાહી અથે...  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3lrYOgYWw_gPPlt2X7bLMvnUy4fOyDeqSJzw1FitRNTXAg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3lrYOgYWw_gPPlt2X7bLMvnUy4fOyDeqSJzw1FitRNTXAg/viewform?usp=pp_url

