
Blessings by Guest of Honour Shri Jitubhai Vaghani
Education Minister, Govt. of Gujarat

અિતિથ િવશેષ માન. િશ�ણમં�ી�ી 

�તુભાઈ વાઘાણીના િવ�ાથ�ઓને આશીવ�ચન

Blessings by Chief Guest Shri Bhupendrabhai Patel
Chief Minister, Govt. of Gujarat

મુ�ય મહેમાન માન. મુ�યમં�ી�ી 

ભૂપે��ભાઈ પટલેના િવ�ાથ�ઓને આશીવ�ચન

Convocation Address by Shri Acharya Devvratji,
Hon’ble Governor of Gujarat and Chancellor

માન. રા�યપાલ�ી ગુજરાત તથા 

કુલાિધપિત�ી આચાય� દેવ�ત�નું દી�ાંત �વચન

The Chancellor declares Convocation
closed

માન. કુલાિધપિત�ીના આદેશાનુસાર દી�ાંત 

સમારોહના સમાપનની ઘોષણા

Important Instructions:
• Please be seated by 5:30 PM
• Keep your mobile switched off 
       during the ceremony

અગ�યની સૂચનાઓ:

• સમારોહના �થળે 5:30 કલાક સુધીમાં આપની બેઠક મેળવી 

લેવા િવનંતી

• સમારોહ દરિમયાન તમારો મોબાઇલ  બંધ રાખવા િવનંતી

th29  October, 2022
Saturday

दी�ांत समारोह
Convocation

Indian Institute of 
Teacher Education

Children's 
University

આભારિવિધ બાદ રા��ગીતના ગાન સાથે 

દી�ાંત સમારોહ સંપ� થશે
Vote of Thanks and the Convocation Ceremony
will be concluded with the National Anthem

મં�ો�ચાર અને હવન �ારા દી�ાંત સમારોહમાં 

�નાતકોનું આગમન
Arrival of Graduates and Chanting 
and Havan

માન. કુલાિધપિત�ીની દી�ાંત સમારોહ �થળે ઉપ��થિતJoining of Hon’ble Chancellor at the
venue of Convocation

દીપ �ાગ� અને યુિનવિસ�ટી ગીત (સમૂહ ગાન)Deep Pragatya & University Song

માન. કુલપિત�ી �ારા મંચ પર ઉપ��થત 

મહાનુભાવોનો આવકાર અને �વાગત
Welcome & Felicitation by
Hon’ble Vice Chancellor

કુલસિચવ�ી �ારા દી�ાંત સમારોહ �ારંભ 

કરવાની અનુમિતની માંગણી

Invocating Convocation Opened by
the Registrar

માન. કુલાિધપિત�ી �ારા દી�ાંત સમારોહ 

�ારંભ કરવાનું આ�વાન
The Chancellor declares
Convocation open

ડીન�ી �ારા કુલાિધપિત�ી સમ� પદવી માટ ેઉ�ીણ�

થનારા િવ�ાથ�ઓ તથા પદક અને પદવીઓની રજઆત.ૂ

Dean will announce the details of degrees to be
awarded for various courses and number of
students qualifying for the degrees

માન. કુલાિધપિત�ી િવ�ાથ�ઓને પદક,

પદવીઓ એનાયત કરશે.
Conferring the medals and certificates to the
rankers of the university by Hon’ble Chancellor

માન. કુલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેનું �ાસંિગક ઉ�ોધન
Ceremonial Speech of Hon’ble Vice Chancellor
Dr. Harshad Patel

Launch of Book and Channel પુ�તક અને ચેનલ િવમોચન



ભારતીય િશ�ક �િશ�ણ સં�થાન અને િચ�ડ�� સ યુિનવિસ�ટીના

સામા�ય સભા, કાય�વાહક મંડળ અને શૈ�િણક મંડળના સ�યોનું

સં�થાનના પદવીદાન 

સમારંભમા ં ઉપ��થત રહેવા આપને ભાવભયુ� આમં�ણ છ.ે

તા. 29-10-2022, શિનવાર (લાભપાંચમ) સાંજ ે6.00 કલાકે 

આઈઆઈટીઈ પ�રસર, ગાંધીનગર 

�ી આચાય� દેવ�ત

માન. રા�યપાલ�ી, ગુજરાત તથા કલાિધપિત આઈઆઈટીઈ અને સીયુુ

આ પદવીદાન સમારંભના અ�ય��થાને િબરાજશે અને પદવીઓ એનાયત કરશે

�ી ભુપે��ભાઈ પટલે

માન. મુ�યમં�ી�ી, ગુજરાત સરકાર 

પદવીદાન સમારંભના મુ�ય મહેમાન રહેશે

�ી �તુભાઈ વાઘાણી 

માન. િશ�ણ મં�ી�ી, ગુજરાત સરકાર 

પદવીદાન સમારંભના અિતિથ િવશેષ રહેશે

�ી કબેરભાઈ ડ�ડોરુ

માન િશ�ણ રા�ય મં�ી�ી, ગુજરાત સરકાર

પદવીદાન સમારંભના અિતિથ િવશેષ રહેશે

ડૉ. હષ�દ પટલે

માન. કલપિત�ી �ાસંિગક ઉ�બોધન કરશેુ

ઉ�રાકાં�ી

કલસિચવ�ીુ

Indian Institute of Teacher Education & Children’s University's

Members of General Council,

Executive Council and Academic Council

request your gracious presence on the occasion of

Convocation Ceremony

Date: 29 October 2022, Saturday (Labh Pacham) at 6.00 P.M.

IITE Campus, Gandhinagar 

Shri Acharya Devvrat

Hon'ble Governor of Gujarat & the Chancellor of IITE & CU

will preside over the Convocation and confer the Degrees

Shri Bhupendrabhai Patel

Hon'ble Chief Minister, Government of Gujarat

Will be the Chief Guest of the convocation function

Shri Jitubhai Vaghani

Hon'ble Education Minister, Government of Gujarat

Will be the Guest of Honour of the convocation function

Shri Kuberbhai Dindor

Hon'ble Minister of State for Education

Will be the Guest of Honour of the convocation function

Dr. Harshad Patel

Hon'ble Vice Chancellor will deliver ceremonial address

RSVP

Registrar


