
 

 

પ રપ : 
 

િવષય: Climate Change Youth Outreach Fortnight Programme તગત મા હતી ગુલ ફોમમાં અપલોડ કરવા બાબત.  

         
 

સદંભ:   ૧) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચેર નાં પ  માકં ICS-7/ િુન./૨૦૨૨/૫૨૭, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.  

         ર) અ ેની િુનવિસટ નાં પ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૪૭/૨૦૨૨, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.   

                   ૩) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચેર નાં પ  માકં ડ ટ ઇ/ લાઇમેટ ચે જ/I2C3/૨૦૨૨/૮૦૪૬, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.  

         ૪) અ ેની િુનવિસટ ના ંપ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૫૫/૨૦૨૨, તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨.   

                   ૫) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચેર નાં પ  માકં NSS/ClimateChange/૨૦૨૨/૧૯૨૮૦-૨૦૩૪૪, તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨.  
 

         ૬) અ ેની િુનવિસટ ના ંપ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૫૬/૨૦૨૨, તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨.   

         ૭) અ ેની િુનવિસટ ના ંપ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૬૮/૨૦૨૨, તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૨.   

 
 

 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ, અ ુ નાતક ક ોના ઇ ચા ીઓ તેમજ 

અ ુ નાતક ભવનોના અ ય ીઓને ઉપરો ત સદંભદિશત પ ો અ વયે જણાવવામા ંઆવે છે ક તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ રા ય 

સરકાર ીના ં લાઇમેટ ચે જ િવભાગના થાપના દન િનિમતે Climate Change Youth Outreach Programme તગત 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ દરિમયાન Slogan Competition, Innovative Ideas for Combating Climate Change 

(I2C3) Competition Essay Writing Competition, Group Discussion Elocution Competition તેમજ િવિવધ િવષય પરના સેિમનાર 

સ હતના કાય મો ુ ંકોલેજ/સં થા ારા આયોજન કરવા ુ ંરહશે તથા આ કાય મોના અમલીકરણ માટ તમામ કોલેજ/સં થા ારા િન ુ ત 

કરવામા ંઆવેલ કો-ઓડ નેટરની મા હતી તેમજ આપની સં થા/કોલેજ ારા દવસ દરિમયાન કરવામા ંઆવેલ િૃતઓની ફોટો ાફ 

સ હતની મા હતી ગુલ ફોમ લ ક https://forms.gle/Ym9QRdU3sgTxfTfM8 મા ંદરરોજ સાં  ૦૫:૦૦ વા યા ધુીમા ંઅિનવાયપણે 

ભર  આપવા તેમજ આ તગત સ વર જ ર  કાયવાહ  કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

    

 

કા. ુલસ ચવ  
 

બડાણઃ-  

- સદંભદિશત પ રપ ો ની નકલ  
 

માકં/બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૭૯/૨૦૨૨ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવમ ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખડ યા, ુનાગઢ. 

તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૨ 
 

િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, અ ુ નાતક ક ોના ઇ ચા ીઓ તેમજ અ ુ નાતક ભવનોના 

અ ય ીઓ તેમજ તમામ િવ ાથ ઓ તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:- 

-  માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી 
 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:- 

- આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર િસ  થવા અન ેયો ય કાયવાહ  અથ...  
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પ રપ : 
 

િવષય: Climate Change Youth Outreach Fortnight Programme તગત સં થા/કોલેજ ારા કરવામા ંઆવેલ  

        િૃતઓની ફોટો ા સ સ હતની મા હતી COGENT Portal પર અપલોડ કરવા બાબત. 
 

સદંભ:  ૧) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચરે ના ંપ  માકં ICS-7/ િુન./૨૦૨૨/૫૨૭, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.  

         ર) અ ેની િુનવિસટ નાં પ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૪૭/૨૦૨૨, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.   

                   ૩) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચેર નાં પ  માકં ડ ટ ઇ/ લાઇમેટ ચે જ/I2C3/૨૦૨૨/૮૦૪૬, તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૨.  

         ૪) અ ેની િુનવિસટ ના ંપ રપ  માકં બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૫૫/૨૦૨૨, તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨.   

                   ૫) ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ીની કચેર નાં પ  માકં NSS/ClimateChange/૨૦૨૨/૧૯૨૮૦-૨૦૩૪૪, તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨.  
    

 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ, અ ુ નાતક ક ોના ઇ ચા ીઓ તેમજ 

અ ુ નાતક ભવનોના અ ય ીઓને ઉપરો ત સદંભદિશત પ ો અ વયે જણાવવામા ંઆવે છે ક તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ રા ય 

સરકાર ીના ં લાઇમેટ ચે જ િવભાગના થાપના દન િનિમતે તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ સાં  “World Ozone Day” પર એક 

વે બનાર ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ છે તેમજ Climate Change Youth Outreach Programme તગત તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ થી 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ દરિમયાન Slogan Competition, Innovative Ideas for Combating Climate Change (I2C3) Competition Essay 

Writing Competition, Group Discussion Elocution Competition તેમજ િવિવધ િવષય પરના સેિમનાર સ હતના કાય મો ુ ં

કોલજે/સં થા ારા આયોજન કરવા ુ ંરહશે તથા આ કાય મો ુ ંhttps://www.youtube.com./channel/UCI70bmrkEo2mcQ2CBfJ-1xA 

લ ક પર Live Streaming કરવા ુ ંરહશે તેમજ આપની કોલેજ/સં થા ારા કરવામા ંઆવેલ િૃતઓની ફોટો ા સ સ હતની િવગતવાર 

મા હતી COGENT Portal http://registration.gujgov.edu.in/ પર login કર  અપલોડ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે ની માગદિશકા આ 

સાથે સામેલ છે. 

     

 

કા. ુલસ ચવ  
 

બડાણઃ-  

- સદંભદિશત પ રપ ો ની નકલ  

- માગદશ કા 
 

માકં/બીકએનએમ /ુએકડિમક/૧૪૫૬/૨૦૨૨ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવમ ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખડ યા, ુનાગઢ. 

તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ 
 

િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, અ ુ નાતક ક ોના ઇ ચા ીઓ તેમજ અ ુ નાતક ભવનોના 

અ ય ીઓ તેમજ તમામ િવ ાથ ઓ તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:- 

-  માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી 
 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:- 

- આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર િસ  થવા અન ેયો ય કાયવાહ  અથ...  
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