
�જૂરાત િવ
ાપીઠ, અમદાવાદ-380014 

સડસઠમો પદવીદાન સમારંભ, તા. 18-10-2021, સોમવાર 

 બ  ઉપ#$થત રહ' પદવી લેનારાઓને +ચૂના 

1. �જુરાત સરકાર તથા ભારત સરકાર� કોરોના રોગચાળાને અ�લુ�ીને �ચૂવેલા િનય ંણો અ�સુાર મા  પદવી 

લેનારા િવ%ાથ&ઓએ પદવી સમારંભમા ંઉપ*+થત રહ- પદવી લેવાનો િવક.પ પસદં કર�લ છે તેમણ ેિવ%ાશાખા 

2માણે નીચ ે�ચૂવેલ પ3રસર પર સવાર� 9-00 કલાક� 7ણૂ8 ગણવેશમા ંહાજર થવા�ુ ંરહ�શે. 

-મ િવ
ાશાખા / િવષય પ3રસર 

1. ભાષાઓ અને સા3હ:ય િવ%ાશાખા 

1. �જુરાતી 2. 3હ<દ- 3. >?ે@ 

મ.દ�. ?ામસેવા સAુંલ, �જૂરાત િવ%ાપીઠ, સાદરા, Dજ. 

ગાધંીનગર 

2. સામાDજક િવFાન િવ%ાશાખા 

1. અથ8શાG 2. ઇિતહાસ 3. સમાજશાG 4. ?ામિવકાસ, 

મ.દ�. ?ામસેવા સAુંલ, �જૂરાત િવ%ાપીઠ, રાધેંJ, Dજ. 

ગાધંીનગર 

3. િશ�ણ િવ%ાશાખા કોચરબ આMમ, પાલડ-, અમદાવાદ 

4. ગાધંીદશ8ન અOયાસPમ િવ%ાશાખા સમાજકાય8 િવ+તરણ ક�<Q, થલતેજ, અમદાવાદ 

5. Sયાવસાિયક અOયાસPમ િવ%ાશાખા 

1. આ@વન િશ�ણ 2. સમાજકાય8  3. પ કાર:વ 4. ?થંાલય 

અને મા3હતી િવFાન5.QTયMાSય કાય8Pમ (ટ�Wલિવઝન) િનમા8ણ 

અ�+ુનાતક 3ડZલોમા 

ઔ%ોWગક તાલીમ ક�<Q (આઈ.ટ-.આઈ), �જૂરાત 

િવ%ાપીઠ, શાહ-બાગ, અમદાવાદ. 

6. શાર-3રક િશ�ણ અને રમતિવFાન િવ%ાશાખા, યોગિવ%ા શાર-3રક િશ�ણ િવભાગ, �જૂરાત િવ%ાપીઠ, સાદરા. 

7. િવFાન અને 2યોDજત િવFાન િવ%ાશાખા 

1. માઇPોબાયોલો@, 2. �હૃિવFાન 

માઇPોબાયોલો@ િવભાગ, પચંાયતી રાજ તાલીમ ક�<Q, 

પ3રસર, �જૂરાત િવ%ાપીઠ, સાદરા 

8. Sયવ+થાપન અને 2ૌ%ાWગક- િવFાન િવ%ાશાખા 

1. ?ામSયવ+થાપન, 2. કbZcટૂરિવFાન, 3. કbZcટૂર હાડ8વેર 

એ<ડ નેટવક8 3ડZલોમા 4. બી.આર.એસ. (?ામ આયોજન અને 

િવકાસ) 

?ામSયવ+થાપન ક�<Q, �જૂરાત િવ%ાપીઠ, રાધેંJ, Dજ. 

ગાધંીનગર 

2. ઉપ#$થત રહ'ને પદવી લેનારા િવ
ાથ4ઓએ 68ુ +તુરાઉનો ખાદ'નો ગણવેશ પહ;રવાનો રહ;શે.  

 ભાઈઓ – 68ુ +તુરાઉનો ખાદ'નો સફ;દ પાય?મો ક; ધોિતBુ,ં ઝDભો (પહ;રણ) અને ગાધંી ટોપી 

 બહ;નો – રંગીન 3કનાર' વગરની 68ુ +તુરાઉ ખાદ'નીસફ;દ સાડ' અને સફ;દ Hલાઉઝ 

3. દર;ક પદવીધર; +તૂરની બે Iટ' લાવવાની રહ;શે અને પદવી મેળવતી વખતે તે અપKણ કરવાની રહ;શે. 

4. deુય પ3રસરનો પદવીદાન કાય8Pમ ઓનલાઇન દશા8વવામા ં આવશે અને તેમા ં બધાએ ઓનલાઈન રહ�f ુ

આવTયક છે. :યારબાદ ઉપરોgત +થળોએ h+ટ-Mી અને િવ%ાશાખાના ડ-ન iારા પદવી અપ8ણ કરવામા ંઆવશે. 

5. રાjhગીતના ગાન સાથે પદવીદાન સમારંભ 7ણૂ8 થશે. 

  


