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આચાયગશ્રી

એકે ડેમિક મિભાગ

.............................મિદ્યાશાખા હેઠળના ........................................મિષયની અભ્યાસ સમિમિના
હોદ્દાગિ સભ્યપદ િાટેન ું આિેદનપત્ર (સધારે લ)
૧. સભ્યનુું પુરૂ નામ

:-

૧ (અ).

ફોન નું.

:-

મોબાઈલ નું.:-

વોટ્સએપ નું.

:-

ઈમેઇલ આઈડી :-

:-

૩. શૈક્ષણિક લાયકાત :-

૨. જન્મ તારીખ

પદિીઓ

િેળિેલ િગગ

મિષય

૪. હાલનો હોદ્દો

દ્વારા
પ્રિાણિિ થયેલ
િાજેિર પાસપોટગ
સાઇઝ ફોટો
3.5cm x 4.5cm

િષગ

વવષય

યમનિમસિટી

મિષયો

કોલેજ

યુવનવવસિટીની માન્યતા
પત્ર નુંબર/તારીખ

______________________________________________________________________________________________________
૧. પ્રોફેસર
૨. લેક્ચરર / એસોવસએટ / આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
૫. રહેઠાિનુું પુરૂ સરનામુું :- ____________________________________________________________________________________
૬. શૈક્ષણિક અનુભવ

કુ લ વષષ

કઈ તારીખથી

વષષ

માસ

કઈ તારીખ સુધી
ડીગ્રી કક્ષાએ આ વવષયનુું
અધ્યાપન કાયષ કે ટલા વષષથી કરો છો?
અને ક્ાું?
૭. આપનાું વવષયના હેડ ઓફ ધી દડપાટષ મન્ે ટ કે ટલા સમયથી છો?
૮. યુવનવવસિટીની કલમ - 26 (2) (i) અથવા (ii) મુજબની લાયકાત ધરાવો છો?
૯. યુવનવવસિટી તરફથી વ્યાખ્યાતા / પ્રાધ્યાપકની તરીકે ની માન્યતા મેળવ્યાના નુંબર તથા તારીખ :(બીડાિમાું શૈ. માન્યતાની સ્વપ્રમાણિત નકલ જોડવી)
૧૦. આપની કોલેજમાું ફાઇનલ યરમાું આપનો
વવષય શીખવવામાું આવે છે ?

આથી હું જાહેર કરૂ છુ કે ઉપરોક્િ િાહહિી સત્ય, યથાથગ અને કોલેજ રે કડગ મજબ સાચી છે .
સ્થળ

:

_________________________

િારીખ

:

આવેિનપત્ર ભરનાર વશક્ષકની સહી
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શ્રી / ડો. ………………………………………………………. અિારી કોલેજિાું ………………………………………. મિષયના હેડ ઓફ
ધી હડપાટગ િેન્ટ છે અને િેઓ આ યુવનવવસિટીની કલમ -26 )2) (i) અથવા) ii) અનસારની લાયકાિ ધરાિે છે . િેિજ
િેઓશ્રી ......... િષગથી અધ્યાપન કાયગ કરાિી રહ્યા છે . િેઓ મસમનયર િોસ્ટપ્રોફેસર / એસોસીએટ /આમસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર /
લેક્ચરર છે . િેિની ઉપયક્ું િ િાહહિી બરાબર છે . આ કોલેજિાું ફાઇનલ (પ્રથિ / દ્વદ્વિીય /ત ૃિીય) િષગિાું
…………………………………………….. મિષય િરીકે શીખિિાિાું આિે છે અને િે મિષયન ું હડગ્રી કક્ષાએ જોડાિ િળે લ છે . જેથી
ઉપરોકિ અધ્યાપકશ્રીન ું નાિ …………………………………. મિષયની અભ્યાસ સમિમિના સભ્યશ્રીઓનીયાદીિાું નોંધિા િાટે
ભલાિિ કરું છુું. અધ્યાપકશ્રીએ આપેલ િાહહિી કોલેજ રે કડગ સાથે ચકાસી છે અને િે સત્ય અને યથાથગ જિાિેલ જિાિેલ
છે . અધ્યાપકશ્રીએ િારીરૂબરૂ અને હાજરીિાું સહી કરે લ છે અને િેઓનો ફોટોગ્રાફ કોલેજના સીલ િથા િારા સહી /મસક્કા થી
િેં પ્રિાણિક પ્રિાણિિ કરે છે .

કોલેજના આચાયગશ્રીની સહી અને મસક્કો

નોંધ :- અભ્યાસ સમિમિના હોદ્દાગિ સભ્ય બનિા િાટે નીચેની શરિો જરૂરી છે .
૧. જે િે કોલેજિાું િે મિષય હડગ્રી કક્ષાએ શીખિિાિાું આિિો હોય િેિજ િે મિષયના હડગ્રી કક્ષાએ કોલેજની જોડાિ
િળે લ હોવ ું જોઈએ
૨. જે િે વ્યક્ક્િ જે િે મિષયના મિભાગાધ્યક્ષ હોય અને જે િે મિષયિાું 10 િષગનો અધ્યાપનકાયગનો અનભિ ધરાિિા
હોિા જોઈએ.
૩. જે િે અધ્યાપકશ્રીએ પોિે જે મિષયિાું અધ્યાપનકાયગ કરાિે છે િે મિષયિાું Ph.D.ની પદિી પ્રાપ્િ કરે લ હોિી જોઇએ.
(Multi Disciplinary મિષયોિાું પોિાના મિષય મસિાયની Ph.D.ની પદિી હશે િો િે િાન્ય ગિાશે.)
૪. એક જ વ્યક્ક્િ એકથી િધ અભ્યાસ સમિમિના હોદ્દાગિ સભ્યપદે થી નોંધી શકાશે નહીં.
૫. જે િે અધ્યાપકશ્રીન ું આિેદનપત્ર કોલેજના આચાયગશ્રીના સહી મસક્કા સહહિ િેિજ ભલાિિ પત્ર સાથે રજ કરિા
મિનુંિી. અન્યથા આિેદનપત્ર િાન્ય ગિાશે નહીં.
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