સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
યુનિવનસિટી કેમ્પસ, યુનિવનસિટી રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
ફોિ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૮૫૦૧ એક્સટે. િં. ૧૧૧ / ફેક્સ િં. : (૦૨૮૧) ૨૫૭૬૩૪૭
ઈ-મેઈલ : phyedu@sauuni.ac.in
િં શા.નશ./નવ.ક./આચાર્ય વંદિા/૩૭/૨૦૨૧

તા.૧૯-૦૭-૨૦૨૧

સંદર્ય :-Initiative Moral and Cultural Training Foundation િો તા.૦૫-૦૭-૨૦૨૧ િો પત્ર
પરરપત્ર :આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી સંલગ્િ તમામ કોલેજોિા આચાર્યશ્રીઓ, યુનિવનસિટી સ્થથત ર્વિોિા
અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ અિે માન્ર્ સંથથાઓિા વડાશ્રીઓિે જણાવવામાં આવે છે કે સંદર્યદનશિત પત્ર અનુસાર
ગુરુપ ૂર્ણિમાનુ ં મહત્વ વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી,રાજકોટ અિે રહિંદુ આદ્યાત્ત્મક
અિે સેવા સંથથાિ િા સંયક્ુ ત ઉપક્રમે

તા.૨૪-૦૭-૨૦૨૧ ,શનિવાર િા રોજ સવારે ૧૧.૩૦ થી ૧૨..૩૦

કલાક સુધી “ આચાર્ય વંદિા” કાર્યક્રમનુ ં ( ઓિલાઈિ ) આર્ોજિ કરવામાં આવેલ છે , જે અન્વર્ે સંલગ્િ
કોલેજો,ર્વિો અિે માન્ર્ સંથથાઓમાં અભ્ર્ાસ કરતા નવદ્યાથીઓ તથા શૈક્ષર્ણક અિે ર્િિશૈક્ષર્ણક
કમયચારીઓ દ્વારા “ આચાર્ય વંદિા” કાર્યક્રમ માટે િીચે દશાયવેલ લીંક પર ઓિલાઈિ રજીથરેશિ કરવા

તેમજ કાર્યક્રમ સમર્ે ઓિલાઈિ જોડાર્ તે માટે ર્ોગ્ર્ કાર્યવાહી કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે .
❖ નવદ્યાથીઓ તથા શૈક્ષર્ણક અિે ર્િિશૈક્ષર્ણક કમયચારીઓ દ્વારા ઓિલાઈિ રજીથરેશિ માટે
https://forms.sauuni.ac.in
❖ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી *Facebook* પેઈજ પર લાઈવ જોડાવા માટે
https://www.facebook.com/events/501256594471281/
❖ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી *YouTube* પર લાઈવ જોડાવા માટે
https://youtu.be/SqqdoX9Q9iU
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી ઉપરાંત ઉપયુક્ય ત સંથથા ” રહિંદુ આદ્યાત્ત્મક અિે સેવા સંથથાિ “ દ્વારા પણ
તા.૨૪-૦૭-૨૦૨૧ િે શનિવારિા રોજ સવારે ૧૦.૦૦ થી ૧૧.૦૦ કલાકે “આચાર્ય વંદિા” કાર્યક્રમનુ ં
આર્ોજિ કરવામાં આવેલ છે . જેિી િીચે દશાયવેલ ફેસબુક લીંક પર પણ સવે નવદ્યાથીઓ,શૈક્ષર્ણક અિે
ર્િિશૈક્ષર્ણક કમયચારીઓ જોડાર્ તે માટે સવેિે જાણ કરવા આથી નવિંતી કરવામાં આવે છે .
રહિંદુ આદ્યાત્ત્મક અિે સેવા સંથથાિ “ દ્વારા આર્ોત્જત કાર્યક્રમમાં લાઈવ જોડાવા માટે
https://www.facebook.com/163664187506701/posts/1017418915464553/?sfnsn=wiwspmo

➢ વધુ નવગતો માટે સદરહું કાર્યક્રમિા સંર્ોજકશ્રીઓિો સંપકય કરવા નવિંતી છે .
❖ ડૉ.રાજાર્ાઈ કાથડ,પ્રોફેસરશ્રી,સંથકૃત અનુથિાતક ર્વિ

મો.િં. ૯૬૮૭૬૯૨૯૫૧

❖ ડૉ.અતુલ ગોંસાઇ ,પ્રોફેસરશ્રી, કોમ્પુટર સાર્ંસ અનુથિાતક ર્વિ

મો.િં. ૯૪૨૭૨૩૬૮૬૬

(નિલેશ સોિી)
કુ લસર્ચવ

પ્રનત,
૧) સંલગ્િ કોલેજોિા સવે આચાર્યશ્રીઓ
૨) યુનિવનસિટી સ્થથત ર્વિોિા અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ
૩) માન્ર્ સંથથાઓિા વડાશ્રીઓ
❖ િકલ સાદર રવાિા:માિિીર્ કુ લપનતશ્રી/માિિીર્ ઉપકુ લપનતશ્રી/કુ લસર્ચવશ્રીિા અંગતસર્ચવશ્રી
❖ િકલ રવાિા ર્ોગ્ર્ કાર્યવાહી અથે:૧) કોમ્યુટર સેન્ટર ( વેિસાઈટ પર પ્રનસદ્ધી અથે )
૨) ડૉ.રાજાર્ાઈ કાથડ,પ્રોફેસરશ્રી,સંથકૃત અનુથિાતક ર્વિ
૩) ડૉ.અતુલ ગોંસાઇ ,પ્રોફેસરશ્રી, કોમ્પુટર સાર્ંસ અનુથિાતક ર્વિ

