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િરરિત્ર-૨૮ 

સદંર્ભ: ઉચ્ચ પિક્ષણ કપમશ્નરશ્રીના પત્ર ક્રમાકં/CHE/KCG/યોગ/૨૦૧૬/૫૮૨ 

સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર સઘં દ્વારા ર્ારતીય સસં્કૃપતની દેન એવી યોગ પવદ્યા વૈપિક સ્તર પર સ્વીકૃપત પામેિ છે. 

તદ અનસુાર પ્રપત વરે્ષ ૨૧મી જુનને “પવિ યોગ દદન” તરીકે ઉિવવાનુ ંસયંકુ્ત રાષ્ટ્ર સઘં દ્વારા જાહરે 

કરાતા ગિુરાત રાજ્યમા ં તેમિ સમગ્ર ર્ારત તેમિ પવિમા ંતા. ૨૧મી જુને “આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ 

દદવસ” તરીકે ઉિવણી થાય છે. 

રાજ્ય સરકારશ્રીના આદેિ અનસુાર યપુનવપસિટીએ કોિેિ કક્ષાએ ૨૧મી જુને પવિ યોગ દદનની 

ઉિવણી કરવાના પનણભય કરેિ છે. તદ અનસુાર નીચેની સચૂનાનો અમિ કરવા િણાવવામા ંઆવેિ 

છે. 

૧. ૨૧ મી જુન પવિ આરોગ્ય દદવસની ઉિવણી માટે કોિેિ કક્ષાએ યોગ દદવસના ઇન્ચાર્જ ની 
પનમણકુ કરવી િરૂર િણાય તો સહઇન્ચાર્જની પણ પનમણકુ કરવી. 

૨. યોગ ઇન્ચાર્જની તાિીમ માટે રેનસભની ફાળવણી જે તે જિલ્િા કિેકટરશ્રીની કચેરી માથંી થવાની છે 
તો િરૂર િણાય તો રેનસભની સખં્યાની પવગત યપુનવપસિટી કે સ્થાપનક કિેકટરશ્રીની કચેરીમા ંજાણ કયે 
રેનસભની ફાળવણી કરવામા ં આવિે. 

3. યોગ દદવસના કાયભક્રમનુ ંપનદેિન માટેનુ ંસાદહત્ય તથા CD યપુનવપસિટી દ્વારા પરંુૂ પાડવામા ંઆવિે. 
યોગનુ ંપનદેિન બાયસેગ દ્વારા પણ ઉપિબ્ધ કરી િકાિે. 

૪. કોિેિ કક્ષાના કાયભક્રમન ુસ્થળ પનપિત કરી યપુનવપસિટીન ેજાણ કરવી. સ્થાપનક કોિેિો એક સ્થળે 
એકપત્રત કરી કાયભક્રમ કરી િકિે. એક કરતા વધ ુકોિેિોના સામદુહક કાયભક્રમ પવચારેિ હોયતો તેના 
સ્થળની યપુનવપસિટીને જાણ કરવી. 

૫. કોિેિોના યોગ દદવસમા ં ર્ાગ િેનાર પવધાથીની સખં્યા પનપિત કરવી. વધમુા ં વધ ુ પવધાથીઓ 
ર્ાગ િેવા પ્રયત્ન કરવો. 
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૬. ૨૧ જુન પહિેા યોગના મહત્વ પવરે્ષ કોિેિોમા ંવ્યાખ્યાનો રાખવા. 

૭. કોિેિ કક્ષાના NCC/NSS ના સ્વયસંેવકોને િવાબદારી સોંપવી. 

૮. સ્થાપનક NGO નો સહયોગ પ્રા્ત કરવો. ( જેવા કે, રોટરી, િાયન્સ, જેસીસ વગેરે ) 

૯.  ઉચ્ચ પિક્ષણ કપમશ્નરશ્રીના સદંર્ભમા ંદિાભવેિ પદરપત્ર ની સચુનાન ુચસુ્તપણે પાિન કરવુ ંઅને 
માગં્યા પ્રમાણેની માદહતી અચકૂ મોકિવી. 

 

આપનો પવિાસ ુ

 

                   કુિસલચવ 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિૅટી, 
                    ગોધરા. 
 

 

 

લબડાણ : ઉપર મિુબ 

પ્રપત. 
-  આ યપુનવપસિટી સિંગ્ન તમામ કૉિેિોના આચાયભશ્રીઓ તરફ. 
 

નકિ રવાના: 
૧. ઉચ્ચ પિક્ષણ કપમશ્નરશ્રી, ડૉ. જીવરાિ મહતેા ર્વન, ગાધંીનગર. 
૨. કિેકટરશ્રી, કિેકટર અને જિલ્િા મેજિસ્રેટની કચેરી, પચંમહાિ, ગોધરા. 
3. કિેકટરશ્રી, કિેકટર અને જિલ્િા મેજિસ્રેટની કચેરી, મહીસાગર. 
૪. કિેકટરશ્રી, કિેકટર અને જિલ્િા મેજિસ્રેટની કચેરી, દાહોદ. 
૫. કિેકટરશ્રી, કિેકટર અને જિલ્િા મેજિસ્રેટની કચેરી, છોટા ઉદેપરુ. 
૬. કિેકટરશ્રી, કિેકટર અને જિલ્િા મેજિસ્રેટની કચેરી, વડોદરા. 
 
 


