Fax: (0288) 2555966

Phone: (0288) 2556852

Toll Free (Gujarat): 1800 233 7324

Gujarat Ayurved University
Accredited Grade "A" by NAAC (CGPA 3.26)

Information & P.R.O Section
Chanakya Bhavan, Hospital Road, Jamnagar – 361008
Email: pro@ayurveduniversity.com

х

Web: www.ayurveduniversity.edu.in

. 07

)
.*
ુ રાત
જ

+(

)

ુ દ
આ વ

.
.

/

િુ નવિસyટf

›ારા

.

.

.

0 1
{ુલાઈ

બી.એન.વાય.એસ. અ•યાસ–મના
અ•યાસ–મ
ફ“ટq , થડq અને ફાઈનલ યર

.,

7

234
–

૨૦૨૧

માં

લેવાયેલ

ની પZર¡ાના પZરણામ zહર

કરવામાં આ—યા છે . ˜માં બી.એન.વાય.એસ. ફ“ટq યરšું ૫૪.૫૫%,
યર({ુના અ•યાસ–મ))šું ૫૦%,

56

બી.એન.વાય.એસ. થડq

બી.એન.વાય.એસ. ફાઈનલ યર નવા અ•યાસ–મšું ૧૦૦%
%

™યાર {ૂના અ•યાસ–મšું ૧૦૦% પZરણામ આવેલ છે .
ુ રાત આ વ
ુ દ
જ

િુ નવિસyટf ›ારા {ુલાઈ-૨૦૨૧ માં લેવાયેલ Zડ•લોમા ઇન નેચરોપથી

યોગ (આ .ુ )(એચ.ઈ)) અ•યાસ–મની પZર¡ાના પZરણામ zહર કરવામાં આ—યા છે . ˜માં
ુ દ)(એચ.ઈ)અ•યાસ–મની
Zડ•લોમા ઇન નેચરોપથી યોગ(આ
યોગ
વ
અ•યાસ–મની પરf¡ાšું ૨૫.૦૦% પZરણામ
આવેલ છે .
ુ રાત
જ

ુ દ
આ વ

િુ નવિસyટf,
f

zમનગર

›ારા

{ુલાઈ
ાઈ-૨૦૨૧માં
માં

લેવાયેલ

ુ દ) ફ“ટq યર અને ફાઈનલ યર અ•યાસ–મની પZર¡ાના પZરણામ zહર કરવામાં
એમ.ફામq.(આ વ
ુ દ)
ુ દ) ફાઈનલ યરšું
આ—યા છે એમ.ફામq.(આ
આ વ
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૧૦૦% પZરણામ zહર થયેલ છે .
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_િત,
તં]ી^ી/_ેસ _િતિનિધ^ી,
મહોદય^ી,
આપના cુ_િસd અખબાર/ચે
અખબાર નલમાં •zહર• જનતાના •લાભાથ
લાભાથ• બહોળf •_િસŒd• મળે • તે• હ•ુથી• ઉપ •q ુ ત•
અખબારfયાદfને•_કાિશત/કરવા
કરવા િવનંતી.
આભાર.

આપનો િવ•ાcુ

( ડૉ. એ. પી. ચાવડા)
આસી. ર’“”ાર
નકલ રવાના:
1. સવ _ેસ_િતિનિધ^ીઓ તરફ....ઇમે
તરફ
ઇલ „વારા
2. નાયબ માZહતી િનયામક^ી,
િનયામક^ી લાલબગંલો, zમનગર (સમાચાર
સમાચાર મા…યમોને મોકલવાની િવનંતી સાથે)
3. સવ િવભાગીય વડા^ીઓ તરફ...ઇમે
તરફ
ઇલ „વારા (આપના
આપના િવભાગમાં નોટfસબોડq માં † ૂકવાની િવનંતી c ૂચના સાથે.)
4. પીપીએસ oુ વીસી, pુ લપિત^ી કાયાq લય (વે
વેબસાઇટ પર _સાZરત કરવાની c ૂચના સાથે)
5. તં]ી^ી,

ૂઝ લેટર, િનયામક^ી,
િનયામક^ી ITRA, zમનગર

6. તં]ી^ી,

ૂઝ ફલેશ, આચાયq^ી,
ી આઇ.એ.પી.એસ , zમનગર

7.Shri H.P.Jhala,IQAC
IQAC CO-Ordinator
CO

