


પરિશિષ્ટ – ૧ 

ગજુિાત ટેકનોલોજીકલ યશુનવશસિટી દ્વાિા માઉન્ટ આબ ુખાતે યોજાનાિ “પ્રાથમીક ખડક 
ચઢાણ તાલીમ શિબિિ” ના શનયમો: 
 
 

શનયમો: 
(૧):- આ તાલીમ શિબિર રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબ ુખાતે આવેલ ગજુરાત રાજ્ય પવવતારોહણ સસં્થામા ંયોજાિે. 
(૨):- આ તાલીમ શિબિર ૧૦ દિવસ માટે માઉન્ટ આબ ુખાતે યોજાિે. 
(૩):- આ તાલીમ શિબિર સભંવતઃ ૨ થી ૧૧ નવેમ્િર ૨૦૨૨ તથા ૧૫ થી ૨૪ નવેમ્િર ૨૦૨૨ ના ગાળા  
       િરશમયાન અનકુુળતા અનસુાર ૧૦ દિવસ માટે યોજાિે. 
(૪):- આ શિબિરમા ંતમામ દિવસ હાજર રહી તાલીમ લેવી ફરજીયાત રહિેે. 
(૫):- િરેક કોલેજ પોતાના પ્રશતશનશિ તરીકે માત્ર િે જ શવદ્યાથીને મોકલી િકિે. જેમા ંએક શવદ્યાથી ભાઈ અને   
      એક શવદ્યાથી િહને રહિેે. સસં્થામા ંજો માત્ર િહનેો જ અભ્યાસ કરતી હોય તો એક િહનેનુ ંનામ અને  
      માત્ર ભાઈઓ અભ્યાસ કરતા હોય તો માત્ર એક ભાઈનુ ંનામ જ મોકલવાનુ ંરહિેે. 
(૬):- શિબિરમા ંભાગ લેવા આવનાર શવદ્યાથી અને શવદ્યાથીનીને તેમની કોલજેના સ્થળથી માઉન્ટ આબ ુસિુી  
      આવવા-જવાનુ ંએસ.ટી. િસનુ ંભાડુ ંકે રેલ્વે સ્લીપર કોચના ભાડાની મયાવિામા ંઆવતુ ંપ્રવાસ ભાડુ ં 
     ચકુવવામા ંઆવિે. 
(૭):- તાલીમાથીઓને િસ દિવસની તાલીમ, ભોજન તથા શનવાસની વ્યવસ્થા યશુનવશસિટી તરફથી આપવામા ં 
      આવિે. 
(૮):- આ તાલીમ શિબિરનો સમય સવારના ૦૫:૦૦ થી સવારના ૦૯:૦૦ તથા સાજંના ૦૪:૦૦ થી ૦૬:૦૦  
      િરશમયાનનો રહિેે. 
(૯):- આ તાલીમ શિબિરમા ંભાગ લેનાર તાલીમાથીને ગજુરાત રાજ્યના યવુક સેવા અને સાસં્કૃશતક પ્રવશૃતઓના  
      કશમશ્નરની કચેરી તરફથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવિે. 
(૧૦):- આ શિબિરના આયોજનની તમામ જાણકારી સસં્થાને કરવામા ંઆવિે. પસિં થયેલા િીિીરાથીને જાણ  
        કરવાની જવાિિારી સસં્થાની રહિેે. 
(૧૧):- આ તાલીમ શિબિર સાહશસકતા અને પદરશ્રમનો મદહમા કરતી શિબિર છે. તેથી સાહશસક પ્રવશૃતમા ંરસ  
       િરાવતા ભાઈ-િહનેોની પસિંગી કરવા ખાસ અનરુોિ છે. 
(૧૨):- આ શિબિરનુ ંપ્રવેિપત્ર પદરપત્રમા ંિિાવવેલ તારીખ સિુીમા ંયશુનવશસિટીને મળી જવુ ંઅશનવાયવ ગણાિે.  
       સમય મયાવિા િાિ આવેલ પ્રવેિપત્ર સ્વીકારાિે નદહ. 
(૧૩):- પસિંગી પામેલા િીિીરાથીએ તાલીમમા ંજોડાવા આવતી વખતે િારીદરક સજ્જતાનુ ંપ્રમાણપત્ર,  
       કોવીડ-૧૯ ની િ ેવેક્સીન લીિાનુ ંપ્રમાણપત્ર તથા કોલેજનુ ંઆઈ-કાડવ પોતાની સાથે રાખવાનુ ંરહિેે. 
(૧૪):- ઉક્ત તમામ શનયમોનુ ંપાલન સસં્થાએ અને િીિીરાથીએ ચસુ્ત રીતે કરવાનુ ંરહિેે. 
 



પરિશિષ્ટ – ૨ 

ગજુિાત ટેકનોલોજીકલ યશુનવશસિટી દ્વાિા યોજાનાિ પ્રાથમીક ખડક ચઢાણ તાલીમ 
શિબિિમાાં ભાગ લેવા આવનાિ શવદ્યાથી પ્રશતશનશિની શવગતો: 
 

(૧):- સાંસ્થાનુાં નામ અને સિનામુાં: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

(૨):- તાલીમાથીનુાં નામ અને સિનામુાં: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

(૩):- તાલીમાથીએ એન.સી.સી.ની કોઈ તાલીમ લીિી હોય તો તેની શવગત: _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(૪):- તાલીમાથીએ એન.એસ.એસ.ની કોઈ તાલીમ લીિી હોય તો તેની શવગત: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(૫):- તાલીમાથીએ કોઈ સાહશસક પ્રવશૃિમાાં ભાગ લીિો હોય કે તાલીમ લીિી હોય તો તેની શવગત: _________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

(૬):- તાલીમાથીએ કોઈ નતૃ્યની પ્રવશૃતમાાં ભાગ લીિો હોય કે તાલીમ લીિી હોય તો તેની શવગત: ________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

(૭):- તાલીમાથીનો મોિાઈલ નાંિિ: __________________________________________________ 

(૮):- તાલીમાથીનુાં ઈ-મેઈલ એડ્રસે: ____________________________________________________ 

(૯):- તાલીમાથીના અભ્યાસનુાં વર્ષ: ____________________________________________________ 

(૧૦):- તાલીમાથીના અભ્યાસનો શવર્ય: ________________________________________________ 

(૧૧):- તાલીમાથીનો એનિોલ્મેન્ટ નાંિિ: ____________________________________________________ 

(૧૨):- તાલીમાથીનો કોર્ષ (ડીગ્રી / ડીપ્લોમાાં):- _________________________________________________ 

 

       આચાયષની સહી: ________________________ 

       આચાયષનુાં નામ: ________________________

        
 
 
 

આચાયષનો શસક્કો: ________________________ 


