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BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, JUNAGADH
[Established vide Government of Gujarat Act No. 23/2015 ]
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વિષય : પ્રથમ પદિીદાન સમારોહમાાં ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાિા અાંગન
ે ાં વનમાંત્રણ પાઠિિા બાબત.
સવિનય, આપ સવિદદત છો કે આ યવનિર્સિટીની સ્થાપના થયા બાદ તેનો પ્રથમ પદિીદાન સમાાંરભ યોજિા
અાંગે આપણા સૌના પ્રયત્નો ચાલ હતા પરતાં છે લ્લા દોઢેક િષિથી કોરોના મહામારીના કારણે આ પદિીદાન સમારાંભ
યોજી શકાયેલ ન હતો અને ત્યારબાદ પણ સરકારશ્રી દ્િારા બહાર પાડિામાાં આિેલ કેટલીક સૂચનાઓને કારણે આ
આયોજનમાાં વિલાંબ થતો હતો પરાંત મને જણાિતાાં અવત ગિિ અને આનાંદ થાય છે કે આ યવનિર્સિટીનો પ્રથમ પદિીદાન
સમારાંભ આપણે જૂ નાગઢ ખાતે તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૧ ના રોજ સિારના ૧૧:૦૦ કલાકે કૃવષ યવનિર્સિટીના
ઓડીટોરીયમમાાં માનનીય મખ્યમાંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાાં યોજાશે. આ સમારાંભમાાં માનનીય વશક્ષણમાંત્રીશ્રી ભપેન્દ્રસસાંહ
ચડાસમા, માનનીય પ્રિાસન અને મત્સ્યોધોગ માંત્રીશ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા, રાજ્યકક્ષાના માનનીય વશક્ષણમાંત્રી
સ.શ્રી.વિભાિરીબેન દિે અવતથી વિશેષ તરીકે હાજરી આપશે જે માાં પદિી ધારણ કરનાર સિિ વિદ્યાથીઓને આદરણીય
પૂ.ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝા, પોરબાંદર ખાસ ઉપવસ્થત રહી તેમની દદવ્યિાણી દ્િારા આશીિિચનો વિદ્યાથી સમદાયને
આપશે.
આ કાયિક્રમમાાં યવનિર્સિટી સલાંગ્ન આપ સૌ સાંચાલકશ્રીઓ, કોલેજના આચાયિશ્રીઓ અને અધ્યાપકશ્રીઓ
આ ઐવતહાવસક પ્રથમ પદિીદાન સમાાંરભમાાં જોડાઈ અને કાયિક્રમની ગદરમા જળિાય તેિાં માન.કલપવતશ્રી પણ ઈચ્છી
રહ્યા છે . પરાંત તાજે તરમાાં કોિીડ-૧૯ના સાંક્રમણને અટકાિિા તકેદારીના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્િારા બહાર
પાડિામાાં આિેલ કેટલીક માગિદર્શિકા તથા મયાિદાઓને કારણે આપ સિિ વશક્ષણવિદશ્રીઓને ઉપરોક્ત પદિીદાન
સમારાંભમાાં ઓનલાઈન માધ્યમથી નીચે દશાિિેલ લીંક મારફત અચૂક જોડાિિા અને આપની કોલેજના િધમાાં િધ
વિદ્યાથીઓ આ પદિીદાન કાયિક્રમમાાં સાક્ષી બને તેિી વિનાંતી કરાં છાં .
આશા છે કે આ યવનિર્સિટીના ભવ્ય પદિીદાન સમારોહમાાં ઓનલાઈન માધ્યમથી આપ સૌ વિદ્યાથીઓ સાથે
જોડાઈ પદિી મેળિનાર વિદ્યાથીઓને પ્રોત્સાવહત કરશો.
કાયિક્રમની લીંક

Facebook: www.facebook.com/bknmujunagadh
YouTube channel: Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Junagadh
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