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ગજુયાત વયકાયશ્રી શળક્ષણ શલબાગ, તાયીખ 09-07-2021 ના રયત્ર અનવુાય કોરેજભાાં પ્રત્મક્ષ શળક્ષણકામય 
ળરૂ કયલાનુાં થામ છે. 

     આથી, આણી કોરેજ ભાાં પ્રથભ તફક્કાભાાં કોરેજના ફી.એવવી. વેભ.-5 ના દયેક શલમના પ્રેક્ટીકલ્વ કામય ળરૂ 

કયલાભાાં આલનાય છે. જેનો શલગતલાય કામયક્રભ શલધ્માથીઓની વાંભતી પ્રભાણ ે આલેર વાંખ્માને આધાયે જાશયે 

કયલાભાાં આલળ.ે જે શલધ્માથીઓ કોરેજભાાં પ્રત્મક્ષ શળક્ષણ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તેલા ફી.એવવી. વેભ.-5 ના 
શલધ્માથીઓએ વત્લયે નીચેની ઓનરાઇન રીંક દ્વાયા ોતાની વાંભશત આલાની યશળેે. 

આ ઉયાાંત લારી તથા શલદ્યાથીએ રેખીત વાંભતીત્ર (આ વાથ ેઆેર વાંભતીત્ર મજુફ શસ્તાક્ષયે કે શપ્રન્ટ ) 

કોરેજભાાં પયજીમાત ણ ેઆલાનુાં  યશળેે.  વાંભતીત્ર આ સચૂના વાથે ફીજા પ્રષુ્ઠ ય વાભેર છે.  

 

તા. ૧૦-૭-૨૦૨૧.                                                      - શપ્રન્વીાર 

Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aEEFxmWZLEmQDAnsfTZfTn3WOEAlum5NhVSClLa
2upNUMFlFQVBCTTU4NEVUWUo4TjFFREhRWTlVRS4u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aEEFxmWZLEmQDAnsfTZfTn3WOEAlum5NhVSClLa2upNUMFlFQVBCTTU4NEVUWUo4TjFFREhRWTlVRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aEEFxmWZLEmQDAnsfTZfTn3WOEAlum5NhVSClLa2upNUMFlFQVBCTTU4NEVUWUo4TjFFREhRWTlVRS4u


બલન્વ ળેઠ આય. એ. કોરેજ ઓપ વામન્વ, અભદાલાદ 
 

કોરેજભાાં શલધાથીની શાજયી અંગેનુાં લારી/શલધ્માથી નુાં વ ાંભતીત્ર 
 

હુાં નાભે ____________________________________________________________________  

 

નો પતુ્ર/પતુ્રી નાભે ___________________________________________________________  

એપ.લામ./એવ.લામ./ટી.લામ./ફીએવ.વી વેભેસ્ટય ____ ભાાં અભ્માવ કયે છે અને શારભાાં કોરેજ 
દ્વાયા “ઓનરાઈન શળક્ષણ” આલાભાાં આલે છે.  શલે ગજુરાત સરકારના શિક્ષણ શિભાગના રરત્ર 
ક્રમાાંક રચ/2018/61/ખ-1 સચચિાય, ગાાંધીનગર તા.09-07-2021  અનવુાય શલધાથીઓ ભાટે 
“ઓપરાઈન શળક્ષણ” એટરે કે કોરેજનાાં લગયખાંડભાાં તા.15-07-2021 થી શળક્ષણ કામય ળરુ કયલાનુાં છે 
અને તેભાાં શલધાથીઓએ ભયજજમાત શાજયી આલાની છે. 
 

હુાં મારા પતુ્ર/પતુ્રીને મારી ોતાની અને પતુ્ર/પતુ્રીની મરજીથી કોેજમાાં આિી શિક્ષણ માટે હાજરી 
આિાની સાંમશત આપુાં છાં._______આતો નથી. ________ ( ખરાની શનિાની કરિી) 
 

લગયખાંડભાાં આલી શળક્ષણ ભેલલા ભાટે ગજુયાત વયકાય અને બલન્વ ળેઠ આય. એ. કોરેજ ઓપ 
વામન્વ, અભદાલાદ દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેર કોરોનાાં અંગેના  તમામ ધારાધોરણો અને SOP 
પ્રમાણેનાાં શનયમો ાડિાની બાાંહધેરી આપુાં છાં  જેભાાં વતત ભાસ્ક શયેલો,વેનેટાઈઝયનો ઉમોગ અને 
કોરેજ કેમ્વ તેભજ લગયખાંડભાાં “વોશળમર ડીવટન્વ” જાલલાનુાં વાભેર છે, જેની ભને ફયાફય ખફય 
છે. 
 

કોેજમાાં આિિાથી મારા પતુ્ર/પતુ્રીને સાંજોગોિસાત “કોરોનાનુાં સાંક્રમણ” થાય તો તેની સાંપણૂણ 
જિાબદારી મારી રહિેે  અને આ ભાટે કોરેજ કે કોરેજનાાં લશીલટી ભાંડને દોશત ઠેયલીળ નશી જેની 
વાંપણૂય ફાાંશધેયી આપુાં છાં. 
 

આ વભમ દયશભમાન ભાયા પતુ્ર/પતુ્રીને કોઈ ફીભાયીનાાં રક્ષણો દેખાળે તો તેને કોરેજ ભોકરીળ નરશ 
અને આ અંગેની જાણ કોરેજને કયીળ.  

 

કોરેજ દ્વાયા “ઓનરાઈન શળક્ષણ” આલાનુાં ચાલ ુજ યાખલાનુાં છે જેની ભને ખફય છે. 
 
 

શલધાથીની વશી : _______________                      લારીની વશી : __________________ 
નાભ : _______________________                      નાભ : ________________________  

ભોફાઈર નાં.: __________________                      ભોફાઈર નાં.: __________________  

 

આ સાંમશતત્ર શિધાથી/ િાીની સહી કરી કોેજમાાં જમાાં કરાિિાનુાં રહિેે. 


