ગ રદ્રાત યનગ નિવનરર્સિટટ, પદ્રાટણ
હહેમચચંદદ્રાચદ્રારર્ય ઉત્તર ગજ
યનગ નિવનરર્સિટટ કકદ્રાનિદ્રા એનિ.એર.એર એવવોરર્ય મદ્રાટહેનિની મદ્રારર્યદનરર્સિકદ્રા
1) પ્રસતદ્રાવનિદ્રા :હહમચચંદદ્રાચદ્રારર્ય ઉત્તર ગગજરદ્રાત યગનનિવનરર્સિટટ, પદ્રાટણમદ્રાચં તદ્રારટખ-૦૬/૦૮/૨૦૧૪નિદ્રા રરોજ યગનનિવનરર્સિટટ
કદ્રારદ્રાર્યલરમદ્રાચં મદ્રાનિ.કગલપનતશશ્રી ડડ.આર.એલ. ગરોદદ્રારદ્રાનિદ્રા અધરક્ષ સસદ્રાનિને આ યગનનિવનરર્સિટટનિશ્રી રલદ્રાહકદ્રાર
રનમનતનિશ્રી રભદ્રા મળટ હતશ્રી. જેમદ્રાચં “નિનેશનિલ લનેવલને” ઇનનદરદ્રા ગદ્રાચંધશ્રી નિનેશનિલ એવરોડર્ય એનિદ્રારત કરવદ્રામદ્રાચં
આવને છને. તને રટતને આપણશ્રી યગનનિવનરર્સિટટમદ્રાચં એનિ.એર.એરનિશ્રી કદ્રામગશ્રીરટ રચંભદ્રાળતદ્રા ૨(બને) પરોગદ્રામ
ઓફફિરરશશ્રીઓ અનિને ૨(બને) સવરચંરનેવકરો મદ્રાટહ મદ્રાનિ.કગલપનતશશ્રીનિદ્રા વરદ હસતને એવરોડર્યસશ્રી રનમદ્રાનનિત કરવદ્રા
નનિણર્યર લનેવદ્રામદ્રાચં આવરરો.
૨૦૧૫નિદ્રા

વરર્યમદ્રાચં

નવચદ્રારહલ

આ

નનિણર્યરમદ્રાચં

હહમચચંદદ્રાચદ્રારર્ય

ઉત્તર

ગગજરદ્રાત

યગનનિવનરર્સિટટ

રચંલગનિ એનિ.એર.એર ચલદ્રાવતશ્રી ૧૦૦ કવોલલજવો, ૧૨૫ પ્રવોગદ્રામ ઓફફિરરશનીઓ તસદ્રા ૧૨,૫૦૦
સવરચંરલવક/સવરચંરલનવકદ્રાઓ જરોડદ્રારનેલ છને.
2) ઉદલ શર :દહ શ તનેમજ રમદ્રાજનિદ્રા નવનવધ નવકદ્રાર કરર્યો રદ્રાસને જરોડદ્રારનેલ આ એવરોડર્ય એનિ.એર.એરનિશ્રી શનેષષ
કદ્રામગશ્રીરટ દશદ્રાર્યવને છને. સવરચંરનેવક પરોતદ્રાનિદ્રા વરકકતતવ નવકદ્રાર રદ્રાસને, રફિળ નિનેત તતવ, કગશળ રચંચદ્રાલનિ તનેમજ
સવચછ અનિને સવસસ ભદ્રારતનિદ્રા નનિમદ્રાર્યણમદ્રાચં રહરરોગશ્રી બનિને અનિને આવદ્રા સવરચંરનેવકરોનિને પનેરણદ્રા તનેમજ
પરોતરદ્રાહનિ આપતદ્રા પરોગદ્રામ ઓફફિરરશશ્રીઓ પણ રતત આ કદ્રારર્યમદ્રાચં રફક્રિર રટતને રફિળ કદ્રામગશ્રીરટ કરહ ,
તનેઓનિદ્રા પરોતરદ્રાહનિ રૂપને આ એવરોડર્ય નનિરત કરવદ્રામદ્રાચં આવનેલ છને. પરોગદ્રામ ઓફફિરરશશ્રીઓ અનિને
સવરચંરનેવકરોનિદ્રા આ રતત પરતનિરોનિને વદ્રાચદ્રા આપવદ્રાનિરો તનેમજ તનેમનિને પનેરકબળ પ પરગચં પદ્રાડવદ્રાનિરો આ
એવરોડર્યનિરો ઉદનેશ છને.

ગ :3) હહેતઓ
યગનનિવનરર્સિટટ કક્ષદ્રાનિદ્રા આ એવરોડર્યનિરો હહત ગ એ છને કહ, એનિ.એર.એર રચંલગનિ નવનવધ કરોલનેજમદ્રાચં ચદ્રાલતશ્રી
કદ્રામગશ્રીરટ રફિળ રટતને આગળ વધશ્રી રદ્રામદ્રાજજક રનેવદ્રા-નવકદ્રાર કદ્રારર્યમદ્રાચં પદનશર્સિત સદ્રાર અનિને એ સકટ રમદ્રાજમદ્રાચં
હકદ્રારદ્રાતમક અભભગમ અનિને મ પલરરોનગ ચં નનિમદ્રાર્યણ સદ્રાર.
4)

ગ વત્તદ્રા (એવવોરર્ય પ્રદ્રાપત કરવદ્રા મદ્રાટહે):લદ્રારકદ્રાત/ગણ

ગ વત્તદ્રા : એનિ.એર.એર રચંલગનિ કવોલલજ મદ્રાટહે લદ્રારકદ્રાત/ગણ


એવરોડર્ય મદ્રાટહ નિનોંધદ્રાવનેલ જે-તને પરો.ઓફફિરરશશ્રી કહ સવરચંરનેવક, જે-તને કરોલનેજરોમદ્રાચં હરોર તરો તને કરોલનેજનગ ચં
જરોડદ્રાણ હહમચચંદદ્રાચદ્રારર્ય ઉત્તર ગગજરદ્રાત યગનનિવનરર્સિટટ,પદ્રાટણ રદ્રાસને હરોવગ ચં ફિરજીરદ્રાત છને.



જે-તને કરોલનેજમદ્રાચં એનિ.એર.એરનગ ચં જરોડદ્રાણ ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછુ ત્રણ વરર્યસશ્રી (યગનનિવનરર્સિટટ રદ્રાસ)ને સરનેલ
હરોવગ ચં જરૂરટ છને.
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યગનનિવનરર્સિટટ કકદ્રાનિદ્રા એનિ.એર.એર એવવોરર્ય મદ્રાટહેનિની મદ્રારર્યદનરર્સિકદ્રા



જે-તને કરોલનેજમદ્રાચં એનિ.એર.એરમદ્રાચં ત્રણ વરર્યસશ્રી ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછુ ૦૧(એક) યગનનિટ હરોવગ ચં જરૂરટ છને.



એવરોડર્ય મદ્રાટહ નિનોંધદ્રારનેલ પરો.ઓફફિરર કહ સવરચંરનેવક જે-તને કરોલનેજમદ્રાચં ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછદ્રા ત્રણ વરર્યસશ્રી
કદ્રામગશ્રીરટ નનિભદ્રાવતદ્રા હરોર તને જરૂરટ છને.



પરો.ઓફફિરર (એવરોડર્ય નિરોનમનિશ્રી) દદ્રારદ્રા ત્રણ વરર્ય સગધશ્રી સરનેલ એનિ.એર.એરનિશ્રી કદ્રામગશ્રીરટનિશ્રી નવગત
તનેમજ અહહવદ્રાલ નનિરત રમરને યગનનિવનરર્સિટટમદ્રાચં મરોકલદ્રાવનેલ હરોર તને જરૂરટ છને.

ગ વત્તદ્રા (પ્રવોગદ્રામ ઓફફિરર મદ્રાટહે) : એવવોરર્ય મદ્રાટહે જરૂરટ લદ્રારકદ્રાત/ગણ


પરો.ઓફફિરરનિશ્રી કદ્રારમશ્રી(પ પણર્ય રમરનિદ્રા) વરદ્રાખરદ્રાતદ્રા તરટકહનિશ્રી નનિમણગ ચંક હહમચચંદદ્રાચદ્રારર્ય ઉત્તર ગગજરદ્રાત
યગનનિવનરર્સિટટ, પદ્રાટણ રદ્રાસને સરનેલશ્રી જરૂરટ છને.



એનિ.એર.એરનિશ્રી કદ્રામગશ્રીરટ રદ્રાસને જે-તને પરો.ઓફફિરર ત્રણ વરર્યસશ્રી રતત રચંકળદ્રારનેલ હરોવરો જરૂરટ
છને. બને વરર્ય બદ્રાદ ત્રશ્રીજા વરર્યમદ્રાચં જે-તને પરો.ઓફફિરરશશ્રી એનિ.એર.એરમદ્રાચં કદ્રારર્યરત હરોર તને જરૂરટ છને.



જ-તલ પ્રવો.ઓફફિરર નનિરનમત રટતલ એનિ.એર.એરનિની પ્રવ વનતઓનિની નવરત, ફિવોટદ્રા, અહહેવદ્રાલ,
યનગ નિવનરર્સિટટ કદ્રારદ્રાર્યલરમદ્રાચં જમદ્રા કરદ્રાવતદ્રા હવોર તલ જરૂરટ છલ .



એવરોડર્યમદ્રાચં નિરોનમનિશ્રી મદ્રાટહ જે-તને પરોગદ્રામ ઓફફિરરહ પરોગદ્રામ ઓફફિરરરર્યનિશ્રી તદ્રાલશ્રીમ (ટહ નિનીંગ) લશ્રીધનેલ
હરોર તને ફિરજીરદ્રાત છને.



પરોગદ્રામ ઓફફિરરહ રદ્રાજરકક્ષદ્રાએ કરોઈપણ એક નશભબર, એક કહમપનગ ચં રચંચદ્રાલનિ (નિનેત તતવ) કરહ લ હરોર
તને જરૂરટ છને.



ત્રણ વરર્ય દરમરદ્રાનિ એનિ.એર.એરનિશ્રી બને ખદ્રાર નશભબર આરરોજજત કરહ લશ્રી હરોવશ્રી જરૂરટ છને.



જે- તને પરોગદ્રામ ઓફફિરર દદ્રારદ્રા કરોલનેજ, યગનનિવનરર્સિટટમદ્રાચં સરનેલ નવનવધ પવ તનતઓમદ્રાચં રરોગદદ્રાનિ
જરગરટ છને.



પરોગદ્રામ ઓફફિરરરર્ય નવરગધધ કરોઈ અરમદ્રાજજક કદ્રારર્ય કહ ગગનહદ્રા બદલ કરોટર્ય -કહર કહ પરોલશ્રીર ફિફરરદ્રાદ નિ
હરોર તને જરૂરટ છને.



રદ્રાષટટર કક્ષદ્રાએ નશભબર કહ કહમપમદ્રાચં આપનેલ રરોગદદ્રાનિનિને ગગણવત્તદ્રામદ્રાચં ઉચચતદ્રા પદદ્રાનિ કરવદ્રામદ્રાચં
આવશને.

 સવરચંરલવક/સવરચંરલનવકદ્રા મદ્રાટહે જરૂરટ લદ્રારકદ્રાત(એવવોરર્ય નિવોનમનિની મદ્રાટહે) :

જે-તને સવરચંરનેવક કરોલનેજમદ્રાચં ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછદ્રા દદતશ્રીર વરર્યમદ્રાચં અભરદ્રાર કરતરો/કરતશ્રી હરોર.(અસવદ્રા
ત તતશ્રીર રનેનમસટર) તને જરૂરટ છને.
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જે-તને સવરચંરનેવક ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછદ્રા ૧૫ મદ્રારસશ્રી એનિ.એર.એર રનેવદ્રા કદ્રારર્યમદ્રાચં જરોડદ્રારનેલ હરોર અનિને
એનિ.એર.એરમદ્રાચં રજીસટહ ટ સરનેલ હરોર.



જે-તને સવરચંરનેવકહ રદ્રાજરકક્ષદ્રાનિશ્રી કરોઈપણ એક નશભબર, ટહ નિનીંગ કહમપ કરહ લ હરોર તને જરૂરટ છને.



સવરચંરનેવકહ ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછટ એક ખદ્રાર નશભબર કરહ લશ્રી હરોવશ્રી જરોઈએ.



જે-તને સવરચંરનેવકહ ઓછદ્રામદ્રાચં ઓછટ ૦૨ વખત યગનનિવનરર્સિટટ કક્ષદ્રાનિશ્રી નશભબર, ટહ નિનીંગ કરહ લશ્રી હરોવશ્રી
જરૂરટ છને.



સવરચંરનેવક દદ્રારદ્રા નવનવધ રનેવદ્રાકદ્રારર્ય તનેમજ વરકકતતવ નવકદ્રાર કદ્રારર્યોમદ્રાચં સરનેલ રરોગદદ્રાનિનિને ધરદ્રાનિમદ્રાચં
લઇ ગગણવત્તદ્રા નિકટ કરવદ્રામદ્રાચં આવશને.



જે-તને સવરચંરનેવક કરોલનેજ કહ યગનનિવનરર્સિટટનિદ્રા રરોગર નિશ્રીનતનનિરમરોનગ ચં પદ્રાલનિ કરટ નશસત અનિને
જજમમનેદદ્રાર હરોર તને જરૂરટ છને.



કરોલનેજ કહ યગનનિવનરર્સિટટ કહ કદ્રારદદ્રાકટર નનિરમરોનગ ચં ઉલલચંઘનિ કરહ લ હરોર કહ કરોઈ ગગનહદ્રામદ્રાચં તનેનિદ્રા નવરગધધ
ફિફરરદ્રાદ કરહ લ હરોર તને સવરચંરનેવક આ એવરોડર્ય મદ્રાટહ લદ્રારક ગણદ્રાશને નિહનીં.



રદ્રાષટટર કક્ષદ્રાએ કરહ લ નશભબર કહ કહમપનિને ઉચચ ગગણવત્તદ્રાયકગ ત લદ્રારકદ્રાત ગણવદ્રામદ્રાચં આવશને.



બને વરર્ય દરમરદ્રાનિ એનિ.એર.એર રદ્રાસને રતત જરોડદ્રારનેલ (રજીસટહ ટ) હરોર તને જરૂરટ છને.



પરચંદગશ્રી અંગનેનિરો આખરટ નનિણર્યર કગલપનતશશ્રીનિરો રહહશને.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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શશષષ્ઠ પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસરનની ભલગ્રામણ મગ્રાટટ જરૂરરી મગ્રાફહિતનીપત્રક

1) પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસરનન નું નગ્રામ :_________________________________________________________
2) સરનગ્રામ ન નું :_____________________________________________________________________
3) ફિપ્રોન નનું:_______________________________ મપ્રોબગ્રાઈલ:_______________________________
4) જનમતગ્રારરીખ :_________________________ ઈમમેઈલ :_________________________________
5) કપ્રોલમેજનન નું નગ્રામ :_________________________________________________________________
6) કપ્રોલમેજનન નું સરનગ્રામનનું :_______________________________________________________________
7) અધધગ્રાપક તરરીકક : કગ્રાધમમી / ટક મપરરરી
8) જે તમે કપ્રોલમેજમગ્રાનું નનમણન નુંકનમી તગ્રારરીખ :________________________
9) શશૈક્ષણણિક લગ્રાધકગ્રાત :
વવિષય

વિષર

યવય નવિવસર્સિટરી

ટકગ્રા/ગશડ

U.G
P.G
M.Phil
Phd.
અનધ
10) ભગ્રાષગ્રાઓનમી જાણિકગ્રારરી (લખમી,વગ્રાનુંચમી શકતગ્રા હપ્રોધ તમે):_____________,_______________,_____________
11) એન.એસ.એસ પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસર તરરીકક નનમણન નુંક તગ્રારરીખ ;________________________________
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12) પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસર તરરીકક તગ્રા.____________થમી તગ્રા.____________ સનધમી સમેવગ્રામગ્રાનું જપ્રોડગ્રાધમેલ.
13) પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસર તરરીકકનપ્રો કનલ અનનભવ ______ વષર્ષ (આચગ્રાધર્ષન ન નું પમગ્રાણિપત્ર જપ્રોડવન).નું

14) એન.એસ.એસ ઉપરગ્રાનુંત કઈ-કઈ સમેવગ્રાકરીધ સનુંસથગ્રાઓ/કલબપ્રો સગ્રાથમે જપ્રોડગ્રાણિ ધરગ્રાવપ્રો છપ્રો. (વષર્ષ સગ્રાથ)મે
_____________________, _______________________, _____________________
_____________________, _______________________, _____________________
15) પપ્રોતગ્રાનગ્રા અભધગ્રાસકગ્રાળ દરમધગ્રાન એન.એસ.એસનગ્રા સવધનુંસમેવક તરરીકક જપ્રોડગ્રાધમેલ હતગ્રા: હગ્રા/નગ્રા (પમગ્રાણિપત્ર જપ્રોડવન)નું
16) અભધગ્રાસકગ્રાળ દરમધગ્રાન મમેળવમેલ કપ્રોઈ ખગ્રાસ એચમીવમમેનટ _____________________________(પમગ્રાણિપત્ર)
17) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષમગ્રાનું એનરપ્રોલ થધમેલ સવધનુંસમેવકપ્રોનમી સનુંખધગ્રા વષર્ષ પમગ્રાણિમે: (પપ્રો.કક-ઓફડર્ડિનમેટરક ચકગ્રાસવન)નું
_________________, _________________, __________________, _________________
18) યનનનવનસર્સિટરી કક સરકગ્રારશમી દગ્રારગ્રા આધપ્રોજજત એન.એસ.એસ સમેમમીનગ્રાર કક વકર્ષશપ્રોપમગ્રાનું સફક્રિધ ભગ્રાગ લમીધમેલ ?
(પમગ્રાણિપત્ર સગ્રાથમે મગ્રાફહતમી આપવમી)
વિષર

સશમનીનગ્રાર

સસ્થળ

19) Empanelled Training Institute (ETI)નગ્રા રરીફકશર કપ્રોષર્ષ કરક લ હપ્રોધ તપ્રો તમેનમી મગ્રાફહતમી આપવમી.
___________________________________, __________________________________
___________________________________, __________________________________
20) ખગ્રાસ નશણબર દરમધગ્રાન ગગ્રામનપ્રો સગ્રામગ્રાજજક શશૈક્ષણણિક સવર્વે કરક લ હપ્રોધ તપ્રો તમેનગ્રા અહકવગ્રાલ સગ્રામમેલ કરવગ્રા.
21) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષ દરમધગ્રાન ધપ્રોજેલ ખગ્રાસ નશણબરપ્રોનમી મગ્રાફહતમી : (પપ્રો,કક-ઓફડર્ડિનમેટરએ મગ્રાફહતમી ચકગ્રાસવમી)
વિષર

સવિયયંસશવિકનની સયંખયગ્રા

સસ્થળ/ગગ્રામ

ખગ્રાસવશિબબિરન યંય નગ્રામ
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22) ખગ્રાસ નશણબર દરમધગ્રાન ગગ્રામનપ્રો સગ્રામગ્રાજજક શશૈક્ષણણિક સવર્વે કરક લ હપ્રોધ તપ્રો તમેનગ્રા અહકવગ્રાલ સગ્રામમેલ કરવગ્રા.
23) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષ દરમધગ્રાન ધપ્રોજેલ (વન ડક કકમપ) એક ફદવસમીધ નશણબરનમી મગ્રાફહતમી :
ક્રમ

વિષર

સવિયયંસશવિક સયંખયગ્રા

સસ્થળ

અનય

24) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષ દરમધગ્રાન થધમેલ સગ્રામગ્રાનધ સમેવગ્રાકરીધ પવ વનતનમી મગ્રાફહતમી :
વ વકગ્રારપ્રોપણ
વિષર

સસ્થળ

બલડ ડપ્રોનશશિન

રપ્રોપગ્રાનની

સસ્થળ

સયંખયગ્રા

સયંખયગ્રા

રટ લનીઓ
સસ્થળ

સહિયપ્રોગની સયંસસ્થગ્રાઓ
હિટત ય

25) છમેલલગ્રા ત્રણિવષર્ષ દરમધગ્રાન રગ્રાષષ્ટ્ર લમેવલમે સવધનુંસમેવકપ્રોન ન નું ખગ્રાસ પદગ્રાન હપ્રોધ તપ્રો વષર્ષ મનજબનમી મગ્રાફહતમી આપવમી:
(પપ્રો,કક-ઓફડર્ડિનમેટરએ મગ્રાફહતમી ચકગ્રાસવમી)
વિષર

ખગ્રાસ એચનીવિમશનટ

26) યનનનવનસર્સિટરી દગ્રારગ્રા ધપ્રોજાતમી નવનવધ નશણબરપ્રોમગ્રાનું છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષ દરમધગ્રાન મપ્રોકકલ સવધનુંસમેવકપ્રોનમી મગ્રાફહતમી : (પપ્રો,કકઓફડર્ડિનમેટરએ મગ્રાફહતમી ચકગ્રાસવમી)
વિષર

વશિબબિર

સસ્થળ/કપ્રોલશજન યંય નગ્રામ

સવિયયંસશવિકપ્રોનની સયંખયગ્રા

ખગ્રાસ એચનીવિમશનટ

27) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષ દરમધગ્રાન ધપ્રોજેલ નવનવધ વધગ્રાખધગ્રાનપ્રોનમી મગ્રાફહતમી :
વિષર

વવિષય

ફરસપ્રોસર પરસનન યંય નગ્રામ

28) સગ્રાક્ષરતગ્રા અણભધગ્રાન અંતગર્ષત થધમેલ કગ્રાધર્યોનમી મગ્રાફહતમી : (જરૂર જણિગ્રાધ તપ્રો અલગ કગ્રાગળમગ્રાનું મગ્રાફહતમી આપવમી)
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વિષર

સસ્થળ

સયંખયગ્રા

29) આરપ્રોગધ અનમે સવગ્રાસસધ બગ્રાબતપ્રોનમી સમેવગ્રાકરીધ પવ વનતઓમગ્રાનું ધપ્રોગદગ્રાન :_______________________________
______________________________________________________________________________________
30) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષમગ્રાનું ઉજવમેલ નવનવધ રગ્રાષષ્ટ્રરીધ ફદવસપ્રોનમી મગ્રાફહતમી આપપ્રો :
(જરૂર જણિગ્રાધ તપ્રો અલગ કગ્રાગળમગ્રાનું મગ્રાફહતમી આપવમી)
વિષર

ફદિવિસ

તગ્રારરીખ

ખગ્રાસ આયપ્રોજન

31) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષમગ્રાનું યનનનવનસર્સિટરી દગ્રારગ્રા ફિગ્રાળવમેલ ગગ્રાનટનપ્રો વષર્ષ પમગ્રાણિમે વપરગ્રાશ :(યનનન. મપ્રોકલમેલ મગ્રાફહતમી મનજબ)
વિષર

ફિગ્રાળવિશલ ગગ્રાનટ

વિપરગ્રાયશલ ગગ્રાનટ

પરત

32) કપ્રોલમેજમગ્રાનું સગ્રાહરીનતક એન.એસ.એસ કપ્રોનર્ષર ચલગ્રાવપ્રો છપ્રો ? હગ્રા /નગ્રા.
33) છમેલલગ્રા ત્રણિ વષર્ષનમી કપ્રોલમેજનમી એન.એસ.એસ સલગ્રાહકગ્રાર સનમનતનગ્રા નગ્રામ :
________________________, ________________________, ________________________
________________________, ________________________, ________________________
ન કક અનધ સમેવગ્રાકરીધ પવ વનતઓ દરમધગ્રાન કપ્રોઈ કપ્રોટર્ષ મમેટર, યનનનવનસર્સિટરી દગ્રારગ્રા
34) પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસરનપ્રો કપ્રોઈ ગમેરવતર્ષણક
તપગ્રાસ, નશક્ષણિગ્રાતમક પગલગ્રા નવગમેરકનગ્રા પમગ્રાણિ મગ્રાટક : (આચગ્રાધર્ષશમીનન નું પમગ્રાણિપત્ર જપ્રોડવન)નું
35) અનધ કપ્રોઈ મગ્રાફહતમી(ફિપ્રોટપ્રોગગ્રાફિરી સહરીત) હપ્રોધ તપ્રો અલગ કગ્રાગળમગ્રાનું લખમી આપવમી. (મગ્રાફહતમી પનુંદર પગ્રાનગ્રાથમી વધન ન
હપ્રોવમી જપ્રોઈએ)
તગ્રા. _______________________
સથળ :_____________________
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પપ્રોગગ્રામ ઓફફિસરનમી સહરી :_________________

આચગ્રાધર્ષનમી સહરી :___________________

પપ્રોગગ્રામ કક-ઓફડર્ડિનમેટરનમી સહરી :_________________
કનલસણચવશમીનમી સહરી :______________________
ઉપકનલપનતશમીનગ્રા સહરી/નસકગ્રા
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શ્રેષ્ઠ સ્વયંસેવકની ભલામણ માટે જરૂરી માહિતીપત્રક
પાસપોટષ સાઇઝનો
ફોટો

1) કોલેજન ું નામ :______________________________________________________________
2) કોલેજન ું સરનામ ું :___________________________________________________________
3) કોલેજ નો ફોન નુંબર :________________________
4) સ્વયુંસેવક વવદ્યાર્થીન ું નામ :____________________________________________________
5) ફોન નુંબર:________________________ મોબાઈલ નું :_________________________
6) જન્મતારીખ :______________________ ઈમેઈલ :_________________________________
7) જાવત : પરષ / સ્ત્રી
8) સ્વયુંસેવક તરીકે જોડાયાન ું વષષ :_____________ અને કેટલા સમયર્થી જોડાયેલ છો ? ______
વષષ
9) શૈક્ષણિક કારકકર્દી :
વર્ષ

વવર્ય

બોડષ /યવુ ન.

ગ્રેડ

H.S.C
S.S.C
Degree
Other
10) ભાષાઓની જાિકારી(લખી,વાુંચી શકતા હોય તેવી) :
_________,___________,____________
11) સ્વયુંસેવક તરીકે જોડાયા બાર્દ એન.એસ.એસની વવવવધ પ્રવ ૃવતમાું તર્થા કરે લા સેવાકીય પ્રવ ૃવતની
માકહતી : (જરર જિાય તો અલગ કાગળમાું આપવી)
વર્ષ

વ ૃક્ષારોપણ

બ્લડ
ડોનેશન

જુદી જુદી
રે લીઓ
સ્થળ

િેત ુ

િરીફાઈઓ
સ્થળ

સેવાકીય પ્રવ ૃવતઓમાં

વવગત
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12) યવનવવસિટી કે સરકારશ્રી દ્વારા યોજાયેલ વવવવધ વશણબરોમાું બે વષષ ર્દરમ્યાન ભાગ લીધેલ હોય તો
તેની માકહતી :
વર્ષ

વશબબર
યવુ ન.

સરકારશ્રી

કોઈ યોગદાન

તારીખ

13) સ્વયુંસેવક તરીકે જોડાયા બાર્દ ખાસ વશણબરોમાું જોડાયેલ હોય તો તેની માકહતી :
વર્ષ

સ્થળ/ગામ

ખાસ વશબબરન ંુ નામ

ખાસ વનમણક
ંુ

અન્ય

14) એન.એસ.એસ યવનટ દ્વારા યોજાયેલ એક કર્દવસીય વશણબરમાું ભાગ લીધેલ હોય તો તેની માકહતી :
વર્ષ

સ્થળ

થયેલ કાયોની ટં કમાં વવગત

15) સ્વયુંસેવક તરીકે જોડાયા બાર્દ સામાન્ય સેવાકીય પ્રવ ૃવતમાું હાજરી આપેલ હોય તો તેની માકહતી :
વર્ષ

આરોગ્યલક્ષી

વ્યાખ્યાનો

સાક્ષરતા
અબભયાન

સેવાકાયષ

પયાષ વરણ જાળવણી

16) સાુંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવતઓ સાર્થે જોડાયેલ હોય તો માકહતી તર્થા સાકહતીક માકહતી :
વર્ષ

પ્રવ ૃવતઓનું નામ

એચીવમેન્ટ

સાહિતીક પ્રવ ૃવત

17) રાજ્યકક્ષાએ કે રાષ્ટ્રકક્ષાએ કોઈપિ પ્રકારન ું એચીવમેન્ટ હોય તો ખાસ માકહતી આપવી.:
________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________
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18) સ્વયુંસેવક કે કોલેજકાળ ર્દરમ્યાન કોઈ ગેરવતષણક, કોઈ વશક્ષાત્મક પગલા લેવાયેલ હોય, યવન. દ્વારા
કોઈ ગેરરીવતના પગલા લેવાયા હોય તો તેની માકહતી આપવી : (આચાયષશ્રીન ું પ્રમાિપત્ર જોડવ ું)
19) યવનવવસિટીની કોઈ કવમટીમાું જોડાયેલા છો ? _________
20) આ વસવાય સ્વયુંસેવક તરીકેની કારકકર્દી ર્દરમ્યાન મેળવેલ વસદ્ધિઓ કે સેવાકીય પ્રવ ૃવતઓની માકહતી
અલગ કાગળમાું આપવી.
સ્વયુંસેવકની સહી :____________________________
પ્રોગ્રામ ઓકફસરની સહી :_________________

આચાયષની સહી :___________________

પ્રોગ્રામ કૉ-ઓકડિનેટરની સહી :_________________
કલસણચવશ્રીની સહી :______________________
ઉપકલપવતશ્રીના સહી/વસક્કા

કલપવતના સહી/વસક્કા
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