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Accredited Grade "A" by NAAC
(3rd Cycle)
સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી

...................................

અનિનિયમ-૧૯૬૫િી

નવદ્યાશાખા

કલમ-૨૬(૪)

મુજબ

તા.

૨૩-૫-૨૦૨૧થી

હેઠળિી....................................................................નવષયિી

અમલમાાં

આવિાર

અભ્યાસ

સનમનતિા

અધ્યક્ષશ્રી માટે િી ચટાં ણીનુ ાં ઉમેદવારી પત્રક:
જે પદ માટે ઉમેદવારી કરવામાાં આવતી હોય

:

તે પદન ાં નામ

તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવિાર ...............................................
નવદ્યાશાખા

હેઠળિા............................................................નવષયિી

અભ્યાસ સનમનતિા અધ્યક્ષ
જે મતદાર વવભાગમાાંથી ઉપર જણાવેલ પદ

:

માટે ઉમેદવારી કરવામાાં આવતી હોય તે

તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવિાર ................................................
નવષયિી અભ્યાસ સનમનત

મતદાર વવભાગન ાં નામ
ઉમેદવારન ાં પરૂ નામ

:

ઉમેદવારનો હોદ્દો (જો હોય તો)

:

ઉમેદવારન ાં સરનામ ાં

:

દરખાસ્ત કરનાર (Proposer )ન ાં પરૂ નામ

:

દરખાસ્ત કરનારની હોદ્દો (જો હોય તો)

:

દરખાસ્ત કરનારન ાં સરનામ ાં

:
:
:

દરખાસ્ત કરનારની સહી
તા.

-

:

-૨૦૨૧

ટે કો આપનાર (Seconder) ન ાં પરૂ નામ

:

ટે કો આપનારનો હોદ્દો (જો હોય તો)

:

ટે કો આપનારન ાં સરનામ ાં

:

ટે કો આપનારની સહી

:

તા.

-

-૨૦૨૧
-:ઉમેદવારન ાં જાહેરનામ:ાં -

૧.

આથી હાં જાહેર કરૂાં છુ કે ઉપરોક્ત દરખાસ્ત (Nomination) ને હાં માન્ય કરૂાં છુાં.

૨.

આ ઉપરાાંત હાં જાહેર કરૂાં છુ કે, સૌરાષ્ટ્ર યવનવવસિટી અવિવનયમ-૧૯૬૫ની કલમ-૨૬ (૨)(i) મજબનો યવનવવસિટી
ડીપાટટ મેન્ટના વડા તરીકે કાયટરત છુ અથવા કલમ-૨૬(૨)(ii)મજબનો સાંલગ્ન કોલેજમાાં પદવી કક્ષાએ શીખવતા આ
વવષયના ડીપાટટ મેન્ટના વડા તરીકે કાયટરત છુ અને ઉપરોક્ત અભ્યાસ સવમવતના સભ્ય એીએ.

૩.

હાં જાહેર કરાં છુ કે તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવનાર .........................................................................વવષયની
અભ્યાસ સવમવતના સભ્ય એીએ.

૪.

આથી હાં જાહેર કરાં છુ કે, અમો ૬૨ વષટ કે તેથી વધ વય િરાવતા નથી.

૫.

આથી હાં જાહેર કરાં છુ કે , અમો સૌરાષ્ટ્ર યવનવવસિટી અવિવનયમ-૧૯૬૫ની કલમ-૨૬(૪)માાં દશાટ વ્યા અનસારની લાયકાત
િરાવીએ એીએ.

તા.

-

- ૨૦૨૧

ઉમેદવારની સહી
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Accredited Grade "A" by NAAC
(3rd Cycle)
સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી

.......................................

અનિનિયમ-૧૯૬૫િી
નવદ્યાશાખા

કલમ-૨૩(૨)(iii)મુજબ

તા.

૨૩-૫-૨૦૨૧થી

અમલમાાં

હેઠળિી...............................................................................નવષયિા

આવિાર

અધ્યક્ષ

વસવાયના એક સભ્યને તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવિાર ..............................................નવદ્યાશાખા ઉપર ચુટાં વા માટે ન ુ ાં
ઉમેદવારી પત્રક:
જે અવિકાર માંડળ માટે ઉમેદવારી કરવામાાં

:

આવતી હોય તે અવિકાર માંડળન ાં નામ

તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવિાર..................................................
નવદ્યાશાખા

હેઠળિા..............................................................નવષયિી

અભ્યાસ સનમનતિા અધ્યક્ષ વસવાયના એક સભ્ય
જે મતદાર વવભાગમાાંથી ઉપર જણાવેલ પદ

:

માટે ઉમેદવારી કરવામાાં આવતી હોય તે

તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવિાર ..............................................
નવષયિી અભ્યાસ સનમનત

મતદાર
ઉમેદવારન ાં પરૂ નામ

:

ઉમેદવારનો હોદ્દો (જો હોય તો)

:

ઉમેદવારન ાં સરનામ ાં

:

દરખાસ્ત કરનાર (Proposer )ન ાં પરૂ નામ

:

દરખાસ્ત કરનારની હોદ્દો (જો હોય તો)

:

દરખાસ્ત કરનારન ાં સરનામ ાં

:
:
:

દરખાસ્ત કરનારની સહી
તા.

-

:

-૨૦૨૧

ટે કો આપનાર (Seconder) ન ાં પરૂ નામ

:

ટે કો આપનારનો હોદ્દો (જો હોય તો)

:

ટે કો આપનારન ાં સરનામ ાં

:

ટે કો આપનારની સહી

:

તા.

-

-૨૦૨૧
-:ઉમેદવારન ાં જાહેરનામ:ાં -

૧.

આથી હાં જાહેર કરૂાં છુ કે ઉપરોક્ત દરખાસ્ત (Nomination) ને હાં માન્ય કરૂાં છુાં.

૨.

આ ઉપરાાંત હાં જાહેર કરૂાં છુ કે , તા. ૨૩-૫-૨૦૨૧થી અમલમાાં આવનાર .........................................................................
વવષયની અભ્યાસ સવમવતના સભ્ય એીએ.

૩.

તા.

આથી હાં જાહેર કરાં છુ કે, અમો ૬૨ વષટ કે તેથી વધ વય િરાવતા નથી.

-

- ૨૦૨૧

ઉમેદવારની સહી

