EÉTSlJ GZl;
GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L4H}GFUપ રપ :
િવષય : િવ યોગ િદવસની ઉજવણી કરવા બાબત
બાબત.
સંદભ : જુ નાગઢ
નાગઢ

લા કલેકટર ીની કચેરીના પ નં.
(૧) નં. એડીએમ
ડીએમ/૨/િવ.યો.િદ/૨૦૧૯, તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯
(૨) માંક:એડીએમ
એડીએમ/૨/સી/૨૦૧૯, તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૯

ઉપરો

િવષય અ વયે ભ

કિવ નરિસંહ મહેતા યુિનવિસટી સંલ

સે ટરના વડાઓને જણાવવાનું કે આગામી ૨૧ જુ ન, ૨૦૧૯ ના રોજ િવ
અને લોકોમાં વા યવધક યોગ િવશે

તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ તથા પી.

.

યોગ િદવસ હોય, તેની ભ ય રીતે ઉજવણી થાય

ગૃિત આવે તે માટે અ ેની યુિનવિસટી ારા યુનીવિસટીના
ના િનયમન અને િનયં ણ

હેઠળ આવતા જુ નાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને દે વભૂિમ
યાતનામ અને સૌરા ની િવરાસત સમાન તીથ થાનો પર િવ

ારકા એમ ચારેય

લાના
ના તથા ગુજરાતના

યોગ િદવસની આગવી ઉજવણી કરવાનું ન

ે તમ,

ી કરેલ છે .

થળ, કોલેજનું નામ તથા જે તે િજ લાઓના તથા કોલેજોના ક વીનર ીઓના નામ આ સાથે સામેલ પ કમાં છે .
જે કોલેજનું નામ આ સાથેન
નાા પ ક માં દશાવેલ નથી તે કોલેજોએ તા
તા. ૨૧ જુ ન,૨૦૧૯ ના રોજ પોતાની કોલેજ ખાતે
સવારે ૭ વા યે અથવા સરકાર ીની સુચના મુજબ િવ

યોગ િદવસની ઉજવણી કરી, ફોટા સાથેનો અહેવાલ અ ેની

યુનીવિસટીને િદવસ-૩ માં nssbknmu@gmail.com પર ઈ-મેઈલ

ારા તથા હાડકોપી અિનવાયપણે મોકલી આપવા

જણાવવામાં આવે છે .
જે કોલેજમાં એન.એસ.એસ. યુિનટ ચાલતું હોય અને જેઓના નામ આપેલ પ કમાં પણ હોય,
હોય તેઓએ પ કમાં
દશાવેલ થળ ઉપર એન.એસ.એસ. વયંસેવકોના સંગાથે િવ
nssbknmu@gmail.com પર ઈ-મે
મેઈલ
તમામ એન.એસ.એસ. યુિનટો

યોગ િદવસની ઉજવણી કરી યુિનવિસટીને
નવિસટી િદવસ-૩ માં

ારા તથા હાડકોપી અિનવાયપણે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે . બાકીના

ારા તેઓની કોલેજ ખાતે િવ

યોગ િદવસની ઉજવણી ભ ય રીતે કરવા જણાવવામાં આવે

છે.

I/C ર

માંક:બીકે એનએમયુ/ર /એન.એસ.એસ
એસ./૧૮૩/ ૨૦૧૯-૨૦
ભ કિવ નરિસંહ મહેતા યુિનવિસટી,
ગવમ ટ પોલીટે કનીક કે પસ, ભ કિવ નરસીંહ મહેતા યુિનવિસટી રોડ
રોડ, ખડીયા, જુ નાગઢ.
તા.:૧૩/૦૬/૨૦૧૯
નકલ રવાના:
- માન.કુ લપિત ી ના અંગત સિચવ
નકલ રવાના ણ અથ
- કલેકટર કચેરી, વહીવટી શાખા, જુ નાગઢ

ટાર

EÉTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L4H}GFU-

લો

જુ નાગઢ

કોલેજ/યુિન.નું નામ

લા થળ ક વીનર તથા યોગ કાય મ
થળ

(૧) ભ કિવ નરિસંહ મહે તા યુિનવસ ટી ના તમામ
ભવનો

(૨) અમૃત ઇ ટીટયુટ (બી.સી.એ. & બી.એસ.સી.)
કોલેજ
(૩) ડો. સુભાષ મિહલા આટસ , કોમસ & હોમ
સાય સ કોલેજ, જુ નાગઢ
(૪) એમ.એમ. ઘોડાસરા મિહલા આટસ & કોમસ
કોલેજ, જુ નાગઢ
(૫) ી મિહલા આટસ & કોમસ કોલેજ જોશીપુરા,
જુ નાગઢ
(૬) કોમસ કોલેજ (જે.જે.સી.),બીલખા રોડ, જુ નાગઢ

પોરબંદર

(૧) ી વી.જે મોઢા કોલેજ ઓફ આઈ.ટી., પોરબંદર

(૨) ી આર.

ગીર સોમનાથ

.ટી. કોલેજ, પોરબંદર

(૧) મિહલા આટસ & કોમસ કોલેજ, ડાભોર રોડ,
વેરાવળ

ડો. િવશાલ જોશી
( મો. ૯૮૨૪૩ ૫૦૪૩૭ )
જુ નાગઢ
લા થળ ક વીનર

ગીરનાર તળે ટી, ભવનાથ

કીિત મંિદર, પોરબંદર

ડો. અ તાફ રાઠોડ
(મો.૯૨૨૭૪ ૯૮૭૮૬)

ો. ડો. વાભાઈ વાળા
( મો. ૯૮૯૮૧ ૫૧૦૬૮)
ગીર સોમનાથ
લા થળ
ક વીનર

ો. નીલાબેન બોરડ
(મો. ૯૯૦૯૨ ૧૭૧૨૦)

ી સોમનાથ મહાદે વ મંિદરનું
પટાંગણ

(૭) ી મિહલા આટસ & કોમસ કોલેજ,
સીમાર(કીડીવાવ)
(૮) ી અજુ ન આટસ & બી.એસ.ડ યુ. કોલેજ,
સુપાસી
(૯) ગવમ ટ સાય સ કોલેજ, વેરાવળ
(૧૦) જે.એમ. સાય સ કોલેજ, વેરાવળ

(૧) ી શારદાપીઠ આટસ, કોમસ & એ
કોલેજ, ારકા

ુકેશન

રાજુ ભાઈ વારોદરીયા
(મો. ૯૪૨૮૮ ૩૭૪૪૮)
ડો. બલરામ ચાવડા
(મો. ૯૪૨૭૨ ૨૮૨૭૨)
ડો. િદનેશ ડઢાણીયા
(મો. ૯૮૨૫૬ ૨૫૦૫૮)
ા. મહેશ જોધાણી
(મો. ૯૯૨૪૨ ૩૭૧૮૬)
ડો.એમ.પી. ાડા
(મો. ૯૪૨૮૮ ૩૫૩૯૪)

દશનભાઈ શેઠ
(મો. ૯૦૩૩૯ ૧૨૪૦૦)

(૪) ી કે .એમ. સવ ણી તથા કે .કે . સવ ણી
કોલેજ, વેરાવળ
(૫) ી વામીનારાયણ બી.એડ. કોલેજ,
ભાસપાટણ.
(૬) ી જે. ડી. બારડ કોમસ કોલેજ, આજોઠા

દે વભૂિમ ારકા

ડો. પરાગ દે વાણી
( મો. ૯૮૨૪૪ ૫૧૫૪૧ )
જુ નાગઢ
લા યુનીવસ ટી ભવન
ક વીનર

દશનભાઈ શેઠ
(મો. ૯૦૩૩૯ ૧૨૪૦૦)
પોરબંદર
લા થળ ક વીનર

(૨) સી.પી. ચો સી કોલેજ, વેરાવળ
(૩) વ. જે.કે .રામ કોલેજ, વેરાવળ

ક વીનર
યુિન. /કોલેજ

ડો. સંદીપ વાઢે ર
( મો. ૯૪૨૭૨ ૭૯૨૪૫ )
દે વભૂિમ ારકા
લા થળ
ક વીનર
ી ારકાધીશ મંિદરની બાજુ માં
ગોમતી ઘાટ સામે

રવીશભાઈ ભ
(મો. ૯૯૦૯૯ ૪૭૬૩૮)
ડો. ઓઘડભાઈ ઝાલા
(મો. ૭૦૧૬૯ ૩૦૩૩૯)
ા. િહમાંશુ ઝણકાટ
(મો. ૯૬૨૪૨ ૧૨૫૭૯)
પું ભાઈ છા ોડીયા
(મો. ૯૭૨૩૩ ૦૧૧૧૨)
ા. મનીષાબેન બારડ
(મો. ૯૮૨૪૬ ૬૫૧૩૫)
ડો. એસ. પી. બારડ
(મો. ૯૮૨૪૮ ૧૯૩૧૯)
ા. ભીખુભાઈ પરમાર
(મો. ૯૯૨૫૩ ૯૫૦૭૩)
ડો. એમ.એમ. ની
(મો. ૯૪૨૭૨ ૧૨૫૨૬)
ા. િનધીબેન ખેર
(મો. ૭૨૨૬૯ ૮૩૩૪૫)

ડો. સંદીપ વાઢે ર
( મો. ૯૪૨૭૨ ૭૯૨૪૫ )

