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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ: અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૪. 
વિઝા માટે ‘ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર’ (NOC) મળેિિા માટેન ાં અરજીપત્રક 

વિભાગ: અ 
૧. અરજદારન ાં પરૂ ાં નામ:(To be filled in English)  

૨. વિભાગ/ કેન્દ્રન ાં નામ: (To be filled in English)  

૩. િતતમાન હોદ્દો: (To be filled in English)   

૪. ઘરન ાં પરૂ ાં સરનામ ાં (પીનકોડ સહહત):  

 

 

 

 

 

 

૫. મોબાઈલ:  

૬. ઈ-મેઈલ:  

૭. જન્દ્મ તારીખ:  

૮. સેિક ક્રમાાંક:  

૯. સેિામાાં હાજર થયા તારીખ:  

૧૦. NOCનો હતે  :  

૧૧. વિદેશપ્રિાસન ાં સ્થળ/ સ્થળો:  

૧૨. વિદેશપ્રિાસનો હતે  :  

૧૩. વિદેશપ્રિાસનો સમયગાળો:  

૧૪. ફરજ પર ગેરહાજરીનો સમયગાળો:  

૧૫. જો ગેરહાજરીના સમયગાળાને રજા તરીકે 

ગણિામાાં આિે તો, રજાનો પ્રકાર અને 

રજાનો સમયગાળો: 

 

૧૬. અરજી કરેલ રજા માટેની પાત્રતા:  

૧૭. કઈ તારીખે ભારત પરત આિશો?   

૧૮.  કઈ તારીખે ફરજ પર પ નઃઉપસ્સ્થત થશો?  
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૧૯. વિદેશમાાં રોજગાર અથે અરજી કરેલ છે કે 

કેમ: 

 

૨૦. વિદેશમાાં સાંપણૂત સાંપકત  વિગતો (સરનામ ાં, 
ઝીપ કોડ, ફોન નાંબર, મોબાઈલ નાંબર અને 

ઈ-મેઈલ સહહત): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૨૧. અરજદારની સહી:  

 

 

સ્થળ:  
તારીખ:                      
 

 

                               મારફતે સાંયોજકશ્રી/ ડીનશ્રી/ વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (સહી):                     

                             નામ: 

                             વિભાગ/ કેન્દ્રન ાં નામ:    
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વિભાગ: બ 

 

વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી/ ડીનશ્રી/ સયંોજકશ્રીએ ભરિાની વિગત 
 

૧. અરજદાર સેિક/ સેવિકા વિર દ્ધ કોઈપણ 

પ્રકારની અવશસ્ત સાંદભે કાયતિાહી ચાલી 
રહલે છે કે કેમ (?) અથિા તે અંગ ે

વિચારણા કરિામાાં આિી રહી છે કે કેમ(?): 

 

૨. અરજદાર સેિક/ સેવિકા વિર દ્ધ કોઈપણ 
તકેદારીનો કેસ પેનન્દ્ડિંગ છે (?) કે વિચારણા 
હઠેળ છે (?): 

 

૩. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વસક્ય હરટી રેકોર્ડ તસ પર 
અરજદાર સેિક/ સેવિકા પ્રવતક ળ રીતે આંકી 
શકે છે કે તેવ  ાં માનિા માટેના કારણો છે કે 

કેમ(?): 

 

૪. ડીનશ્રી/ સાંયોજકશ્રી/ વિભાગીય 
અધ્યક્ષશ્રીની સહી: 

 

૫. સાંયોજકશ્રી/ ડીનશ્રી/ વિભાગીય 
અધ્યક્ષશ્રીન ાં નામ: 

 

૬. વિભાગ/ કેન્દ્રન ાં નામ:   

 
 

સ્થળ:                            
તારીખ:                          
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ: અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૪. 

 

બાાંહધેરી 
 

 

હ ાં,…………………………………………………………………..................................................આથી 
જાહરે કર ાં છાં કે: 

 

1. મારી વિર દ્ધ વિજીલન્દ્સના એકપણ કેસ ચાલી રહલે નથી. 

 

2. હ ાં પાસપોટત  એક્ટ, ૧૯૬૭ની કલમ ૬(૨) અંતગતત આિતી તમામ જોગિાઈઓન ાં પાલન કરિા માટે 

બાંધાયેલ છાં અને પ્રમાણણત કર ાં છાં કે આ જોગિાઈઓ પૈકીની એકપણ જોગિાઈ મારી વિર દ્ધ નથી. 
 

3. હ ાં વિદેશ પ્રિાસ દરવમયાન કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા મહનેતાણ ાં સ્િીકારીશ નહીં. 
 

4. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠને લગતી કોઈપણ પ્રકારની જિાબદારી મારા વશરે નથી. 
 

5. મારી વિર દ્ધ કોઈપણ પ્રકારના અવશસ્તની કાયતિાહી ચાલી રહલે નથી. 

 

6. મારી વિર દ્ધ કોઈપણ પ્રકારની ફોજદારી કાયતિાહી ચાલી રહલે નથી. 

 

7. મારા અત્યાર સ ધીના સેિાકાળ દરવમયાન મેં ક્યારેય પણ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વસક્ય રીટી રેકોર્ડ તસ સાથે 

છેડછાડ કરેલ નથી. 
સ્થળ:                                            સહી: 
તારીખ:                                           અરજદારન ાં નામ અને સરનામ ાં: 
 
મારફતે સાંયોજકશ્રી/ ડીનશ્રી/ વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (સહી):                     
નામ:  


