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પરિપત્ર :- 
 

વિષય :  Nomination for NSS Awards  2019-20 Which is conferred in  2020-21. 

સદંર્ભ : ઉચ્ચ વિક્ષણ કવિિનિશ્રીની કચેિીના તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૦ના ઇ-િેઈલ અન્િયે. 

 

 ઉપિોક્ત વિષય અન્િયે ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુનીિર્સભટી સંલગ્ન એન.એસ.એસ. યુવનટ ધિાિતી તિાિ 

કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભન ેજણાિિાનું ક ેએન.એસ.એસ. એિોર્ભ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ક ે

જે િષભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ િા ંઆપિાિા ંઆિિે. તે િાટનેા Nomination િા ંર્ાગ લેિા ઇચ્છતા એન.એસ.એસ. યુવનટ તથા 

તેના પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ અન ે સ્િયંસેિકો  આ સાથ ે સાિેલ નોિીનેિન ગાઈર્લાઇન્સિા ં દિાભિેલા પ્રિોિાાં િજુબ તૈયાિ કિી 

હાર્ભકોપીિા ં તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧ સધુીિા ં અત્રેના એન.એસ.એસ. વિર્ાગને િોકલી આપિા વિનંતી. આ સંદર્ે સ્રીનીંગ 

કવિટીનો વનણભય આખિી િહેિે. િધિુાં જણાિિાનુ ં ક ેએન.એસ.એસ. સેલ ગજુિાત િાજ્ય દ્િાિા પણ શે્રષ્ઠ કાિગીિી બદલ 

એન.એસ.એસ. એિોર્ભ અપાય છે જેની પસંદગી પણ આ નોિીનેિન ઉપિથી જ થઇ િકે છે.  

 િધિુાં જે તે કોલેજ કક્ષાએ વપ્રન્સીપાલશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને સ્રીનીંગ કવિટીની િચના કિી ત્યાિબાદ જ એિોર્ભ 

નોિીનેિનની િાઈલ અત્રનેા વિર્ાગને િોકલિી.  કોલેજ કક્ષાની સ્રીનીંગ કવિટી િચિા અંગનેી િાવહતી પણ આ સાથ ેસાિેલ 

ગાઈર્લાઈનિાં આપિાિા ંઆિેલ છે.  

 

નોંધ :  સાિેલ ગાઈર્લાઈનિાં દિાભવ્યા િજુબ વિજેતા પ્રોગ્રાિ ઓરિસિના યુનીટને Rs. 2,00,000 ની ઇનાિી િાિી, 

 પ્રોગ્રાિ ઓરિસિને Rs. 1,50,000 ઇનાિી િાિી સટીિીકેટ અન ે વસલ્િિ િેર્લ તથા વિજેતા 

 એન.એસ.એસ.સ્િયંસેિકન ેRs. 1,00,000 ની ઇનાિી િાિી સાથ ેસટીિીકેટ અને વસલ્િિ િેર્લ આપિાિા ંઆિિે.  

  

      

              પ્રો. કો-ઓર્ીનટેિ 

       એન.એસ.એસ. વિર્ાગ, 

                                                                                                       ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુનીિર્સભટી, 

                                                                                                      જુનાગઢ. 

રિાકં:બીકએેનએિય/ુએન.એસ.એસ./ ૦૨૧ / ૨૦૨૦ 

ર્ક્તકવિ નિસસહં િહેતા યુવનિર્સભટી, 

ગિિેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ નિસીંહ િહેતા યુવનિર્સભટી િોર્, ખર્ીયા, જુનાગઢ. 

તા. ૦૫/૦૧/૨૦૨૧ 

 

પ્રવત, 

-ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુવનિર્સભટી સંલગ્ન એન.એસ.એસ. યુવનટ ધિાિતી તિાિ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તથા 

એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ તિિ......  

 

વબર્ાણ o 

 eiisediuw sdrSwN SSN 

નકલ સાદિ િિાના: 

 િાન. કુલપવતશ્રી / કુલસવચિશ્રીના અંગત સવચિશ્રી  

નકલ િિાના જાણ અથ:ે 

 િીજીયોનલ ર્ાયિેક્ટિશ્રી, એન.એસ.એસ. સેલ, અિદાિાદ / ઉચ્ચ વિક્ષણ કવિિનિશ્રીની કચેિી, ગાધંીનગિ. 
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