ુ રાત યનુ િવનસિટી
ગજ
એસસીટી સેલ
તા.08/08/2017
પ્રતિ,
આચામયશ્રી / એવવીટી વેર,
ફાફિ : Freeship Card Awareness પ્રોગ્રાભ વંદબે.
શ્રીભાન / શ્રીભતિ,
જમ બાયિ વાથે ઉયોકિ તલમ વંદબે જણાલલાન ં કે, ગજયાિ વયકાયશ્રીનાં તળક્ષણ તલબાગનાં
િા.21/08/2013નાં ઠયાલ ક્રભાંક- વળક/1013/549/7 અન્લમે અનસ ૂચચિ જાતિનાં તલધાથીઓ ભાટે કેન્દ્
વયકાય  ૃયસ્કૃિ, ોસ્ટ ભેટ્રિક તળષ્મવ ૃતિ મોજના અન્લમે િભાભ ભાદં ડો મજફ ાત્ર ઠયિાં તલધાથીઓને
ખાિયી કમાય ફાદ ફ્રીળી કાડય આલાભાં આલે છે . ફ્રીળી કાડય દ્વાયા ગજયાિ યતનલતવિટી વંરગ્ન સ્લતનબયય
વંસ્થાઓભાં પ્રલેળ ભેલનાય તલધાથીઓની પી વંદબે કોરેજોને નડિી વભસ્માઓનાં તનલાયણ અથે કોરેજનાં
આચામયશ્રીઓ અને લશીલટી કભયચાયીઓને વીધ ં ભાગયદળયન ભી યશે િે શેતથી એક ટ્રદલવીમ ફ્રીળી કાડય
અલેયનેવ પ્રોગ્રાભન ં આમોજન ગજયાિ યતનલતવિટીનાં એવવીટી વેરનાં ઉક્રભે કયાય ં છે . યતનલતવિટી
વંરગ્ન િભાભ કોરેજનાં એવવીટી વેરનાં કભયચાયીઓ (ભશિભ-4) અને આચામોને કામયક્રભભાં ઉસ્સ્થિ
યશેલા અનયોધ છે .
યજજસ્િેળન ભાટે કભયચાયીઓ/કોરેજોએ અત્રે જોડેર પોભય બયીને એવવીટી વેરભાં જભા કયાલલાન ં
યશેળે. અથલા યજીસ્િેળન પોભય Email id: sctcellgujuni@gmail.com ય િા.19 /08/2017 સધીભાં ભોકરલાન ં
યશેળે િથા આચામયશ્રીનાં વશી/તવક્કાલાી નકર કામયક્રભનાં ટ્રદલવે જભા કયાલલાની યશેળે. પ્રતિબાગીઓને
પ્રભાણત્ર આલાભાં આલળે.

કાર્યક્રમિી તારીખ : 24/08/2017
10-30 થી 11-00 (ફોયે ) યજજસ્િેળન
11-00 થી 12-00 ઉદઘાટન ફેઠક
12-થી 1-00 પ્રથભ ફેઠક
1-0 થી 2-00 મકિ ચચાય
2-00થી વભાન, પ્રભાણત્ર તલિયણ સ્લરૂચચ બોજન
સ્થ- વેનેટ શોર, ગજયાિ યતનલતવિટી, અભદાલાદ-09.
ડૉ.આનંદ લવાલા

ડૉ.ભનોજ ળાસ્ત્રી

કો-ઓટ્રડિનેટય િથા રામઝન ઓટ્રપવય,

કા.નામફ કરવચચલ,

એવવીટી વેર, ગજયાિ યતનલતવિટી.

એવવીટી વેર, ગજ.યતનલતવિટી.

(ભો.) 9925460865

(ભો.) 9978408026

GUJARAT UNIVERSITY, AHMEDABAD – 380009

Application Form for Free ship Card Awareness Programme

Date : 24-08-2017

Name [Start With Surname] :

Designation

:

Complete Address of The College/University :

Tele. No. With STD Code
Residential Address

:

Tele. No. [STD Code] :
Email Id

:

Birth Date

:

Sex

:

Mobile No. :

Male/Female

Whether SC/ST/OBC/OPEN

:

Whether Belong To Minority

:

Date:

:

Yes/No

Signature of Participant

Signature with Stamp of
The Principal

