ુ રાત આયર્વ
ુ ેદ યનુ િર્વનસિટી,જામિગર
ગજ
ACCREDITED GRADE “A” BY NAAC (CGPA 3.28)

માહિતી અિે જિસંપર્ક નર્વભાગ
Website : www.ayurveduniversity.edu.in

Email : pro@ayurveduniversity.com ફોિ : 0288-2556852

અખબારી યાદી િં.૪૯
નર્વષય:- િોધાયેલા સ્િાતર્ોિા નર્વભાગિી મતદાર યાદીમાં િામ િોંધાર્વર્વા તેમજ ફેર િોંધણી ર્રાર્વર્વા અંગે
ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિર્વનસિટીિા સ્ટે ચ્યુટ િં.-2(1),(2)(a),(b) મુજબ લાયકાત ધરાર્વિાર વ્યકકતઓ કે જેઓ
િોંધાયેલા સ્િાતકો (રજીસ્ટર્ડ ગ્રેજ્યુએટ્સ) તરીકે પોતાિા િામ દાખલ કરાર્વર્વા કે ફેર િોંધણી કરાર્વર્વા માંગતા હોય તે
સર્વે પાસેથી નિયત કરર્વામાં આર્વેલ ફોમડમાં ઓિલાઇિ/ઑફલાઇિ

અરજીઓ ધ્ર્વારા રજીસ્રે શિ

કરાર્વર્વાનુ ં

જણાર્વર્વામાં આર્વે છે .
નિયત અરજી ફોમડ યુનિર્વનસિટીિી ર્વેબસાઇટ www.ayurveduniversity.edu.in ઉપરથી તા.10-10-2017 થી ઓિલાઈિ
ફોમડ

મુકર્વામાં

આર્વશે

અથર્વા

યુનિર્વનસિટી

કાયાડ લયમાં

િર્વી

િોંધણીિી

અરજી

ફી

રૂનપયા

100/-

ઓિલાઇિ/ઓફલાઇિ ભરર્વાિી રહેશેP T[DH તાજેતરિો કલર ફોટોગ્રાફ, ર્ીગ્રી સટીફીકેટ તેમજ અન્ય તમામ
સટીફીકેટિી સ્ર્વયંમ પ્રમાણીત િકલો સ્કે િ કરીિે ઓિલાઇિ અરજી સાથે અપલોર્ કરર્વાિી રહેશે. આ અરજી ફોમડ
તથા ફી સ્ર્વીકારર્વાિી છે લ્લી તા.30-િર્વેમ્બર-2017 છે .
જે િોંધયેલા સ્િાતકોિી િોંધણીિી મુદત 31-12-2017 િા રોજ પુરી થાય છે , તેર્વા તમામ િોંધાયેલા સ્િાતકો ફરી
પોતાિા િામો ચાલુ રાખર્વા માંગતા હોય તો તેઓએ ફોમડ ભરીિે આ અરજી ફોમડ કુ લસચચર્વશ્રી, ગુજરાત આયુર્વેદ
યુનિર્વનસિટી, જામિગરિે રીન્યુલ ફીિા રૂનપયા 5/- ઓિલાઇિ અથર્વા કહસાબી શાખામાં રૂબરૂ રોકર્ા અથર્વા
મિીઓર્ડ રથી તા.14-12-2017 સુધીમાં મળી જાય તે રીતે અચુક પણે મોકલી આપર્વાિા રહેશે. પુરી માકહતી નર્વિાિી કે
અધુરી ફી ર્વાળી કે િક્કી કરે લ સમય મયાડ દામાં િ આર્વેલ અરજીઓ ધ્યાિમાં લઈ શકાશે િહી. જે વ્યકકતએ અગાઉ
અરજી કરે લ છે , પરં ત ુ નિયમાનુસાર રદ થયેલ છે તેમણે િર્વેસરથી ઓિલાઇિ/ઓફલાઇિ અરજી કરર્વાિી રહેશે.
દરે ક સ્િાતકોએ તાજેતરિો કલર ફોટોગ્રાફ તથા ઈલેકશિ કનમશિ ઓફ ઈન્ન્ર્યા ઘ્ર્વારા ચ ંટણીમાં ઉપયોગ કરર્વા માટે
અપાયેલ ચટં ણીિા ઓળખપઞિી સ્ર્વયંમ પ્રમાણીત કરીિે સ્કે િ કરીિે અપલોર્ કરર્વાિી રહેશે. િામ સરિામામાં
ફેરફાર થયેલ હોય તો તેિા આઘાર પુરાર્વાિી ઝેરોક્ષ િકલ પ્રમાચણત કરીિે ઓિલાઇિ/ઓફલાઇિ અરજી સાથે
અપલોર્ કરર્વાિી રહેશે.
િં.આયુ/યુનિ/માહિતી/૨/૨૦૧૭-૧૮/૨૩૬૩

તારીખ :૧૬/૧૦/૨૦૧૭

પ્રનત,
તંત્રીશ્રી/પ્રેસ પ્રનતનિનધશ્રી,
મિોદયશ્રી,
આપિા સુપ્રનસદ્ધ અખબાર/ચેિલમાં

જાિેર

જિતાિા

લાભાર્થે

બિોળી

પ્રનસદ્ધદ્ધ

મળે

તે

ુ ી
િેતર્થ

ઉપયુક્ક ત

અખબારીયાદીિે પ્રર્ાનિત/ર્રર્વા નર્વિંતી.

આભાર.
આપિી નર્વશ્વાસુ
ઈ.માહિતી અિે જિસંપર્ક અનધર્ારી

િર્લ રર્વાિા:
1. સર્વે પ્રેસપ્રનતનિનધશ્રીઓ તરફ....ઇમેઇલ ઘ્ર્વારા
2. િાયબ માહિતી નિયામર્શ્રી, લાલબગંલો, જામિગર (સમાચાર માધ્યમોિે મોર્લર્વાિી નર્વિંતી સાર્થે)
3. સર્વે નર્વભાગીય ર્વડાશ્રીઓ તરફ...ઇમેઇલ ઘ્ર્વારા (આપિા નર્વભાગમાં િોટીસબોડક માં મ ૂર્ર્વાિી નર્વિંતી સ ૂચિા સાર્થે.)
(૧) બોટાનિક્લ ગાડક િ

(૨) પ્રેસ નર્વભાગ

4. પીપીએસ ટુ ર્વીસી, કુ લપનતશ્રી ર્ાયાકલય (ર્વે બસાઇટ પર પ્રસાહરત ર્રર્વાિી સ ૂચિા સાર્થે)
5. તંત્રીશ્રી, ન્ય ૂઝ લેટર, નિયામર્શ્રી, આઈ.પી.જી.ટી એન્ડ આર. એ., જામિગર
6. તંત્રીશ્રી, ન્ય ૂઝ ફલેિ, આચાયકશ્રી, આઇ.એ.પી.એસ , જામિગર
7.Shri H.P.Jhala,IQAC CO-Ordinator

.
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