


 

પરિશિષ્ટ – ૧ 
ગજુિાત ટેકનોલોજીકલ યશુનવશસિટી દ્વાિા (૧):- વ્યક્તતત્વ શવકાસ તાલીમ િીબીિ  
(૨):- નાટય તાલીમ િીબીિ અને (૩):- લોકનતૃ્ય તાલીમ િીબીિનુું   
 

શનયમો: 
(૧):- આ તાલીમ શિબિર ગજુરાતના કોઈ સૌંદર્યમર્ અને પ્રાકૃશતક સ્થળે ર્ોજાિે. 
(૨):- નાટ્ય અને નતૃ્ર્ની તાલીમ શિબિર ૦૭ દદવસ માટે્ અને વ્ર્ક્તતત્વ શવકાસ શિબિર ૦૪ દદવસ 

          માટે્ ર્ોજાિે.       

(૩):- આ તાલીમ શિબિર સભંવતઃ માર્ય-એશપ્રલ  ૨૦૨૩ ના ગાળા દરશમર્ાન અનકુુળતા અનસુાર ઉતત    
       દિાયવેલ દદવસો માટે્ ર્ોજાિે. 

(૪):- આ શિબિરમા ંતમામ દદવસ હાજર રહી તાલીમ લવેી ફરજીર્ાત રહિેે. 
(૫):- દરેક કોલેજ પોતાના પ્રશતશનશિ તરીકે માત્ર િ ેજ શવદ્યાથીને મોકલી િકિે. જેમા ંએક શવદ્યાથી ભાઈ   
         એક શવદ્યાથી િહને રહિેે. સસં્થામા ંજો માત્ર િહનેો જ અભ્ર્ાસ કરતી હોર્ તો એક િહનેનુ ંનામ અને 

      માત્ર ભાઈઓ અભ્ર્ાસ કરતા હોર્ તો માત્ર એક ભાઈનુ ંનામ જ મોકલવાનુ ંરહિેે. 
(૬):- શિબિરમા ંભાગ લેવા આવનાર શવદ્યાથી અને શવદ્યાથીનીને તેમની કોલજેના સ્થળથી શિબિરના સ્થળ  
       સિુી આવવા-જવાનુ ંએસ.ટ્ી. િસનુ ંભાડુ ંકે રેલ્વે સ્લીપર કોર્ના ભાડાની મર્ાયદામા ંઆવતુ ંપ્રવાસ 

          ભાડુ ંચકુવવામા ંઆવિે. 
(૭):- તાલીમાથીઓને તમામ દદવસની તાલીમ, ભોજન તથા શનવાસની વ્ર્વસ્થા યશુનવશસિટ્ી તરફથી     
       આપવામા ંઆવિ.ે 
(૮):- આ તાલીમ શિબિરનો સમર્ સવારના ૦૮:૦૦ થી િપોરના ૦૧:૦૦ તથા સાજંના ૦૪:૦૦ થી ૦૮:૦૦  
      દરશમર્ાનનો રહિેે. 
(૯):- આ તાલીમ શિબિરમા ંભાગ લેનાર તાલીમાથીને ગજુરાત ટે્કનોલોજીકલ યશુનવશસિટ્ી તરફથી 
         પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવિે.            
(૧૦):- આ શિબિરના આર્ોજનની તમામ જાણકારી સસં્થાને કરવામા ંઆવિે. પસદં થર્ેલા િીિીરાથીને  

          જાણ કરવાની જવાિદારી સસં્થાની રહિેે. 
(૧૧):- આ તાલીમ શિબિર વ્ર્ક્તતત્વ અને સાસં્કૃશતક શવકાસનો મદહમા કરતી શિબિર છે. તેથી આ પ્રકારની  
        પ્રવશૃતમા ંરસ િરાવતા ભાઈ-િહનેોની પસદંગી કરવા ખાસ અનરુોિ છે. 
(૧૨):- એક શવિાથી એક જ શિબિરમા ંભાગ લઈ િકિે. તેથી એક શવિાથી એક જ શિબિરની પસદંગી કરી  
        િકિે.    
(૧૩):- આ પદરપત્ર માત્ર માનાકંન મગંાવવા માટે્ છે. શિબિરના આર્ોજનની શવગતો પસદંગી પામેલાને 
         અલગથી મોકલવામા ંઆવિે.  
(૧૪):- આ શિબિરનુ ંપ્રવેિપત્ર પદરપત્રમા ંદિાયવેલ તારીખ સિુીમા ંયશુનવશસિટ્ીને મળી જવુ ંઅશનવાર્ય  
            ગણાિે.સમર્ મર્ાયદા િાદ આવલે પ્રવિેપત્ર સ્વીકારાિે નદહ. 
(૧૫):- પસદંગી પામલેા િીિીરાથીએ તાલીમમા ંજોડાવા આવતી વખત ેિારીદરક સજ્જતાનુ ંપ્રમાણપત્ર,  
        કોવીડ-૧૯ ની િે વેતસીન લીિાનુ ંપ્રમાણપત્ર તથા કોલેજનુ ંઆઈ-કાડય પોતાની સાથે રાખવાનુ ંરહિેે. 
(૧૬):- ઉતત તમામ શનર્મોનુ ંપાલન સસં્થાએ અને િીિીરાથીએ ચસુ્ત રીતે કરવાનુ ંરહિેે. 



પરિશિષ્ટ – ૨ 

ગજુરાત ટે્કનોલોજીકલ યશુનવશસિટ્ી દ્વારા ર્ોજાનાર વ્ર્ક્તતત્વ શવકાસ તાલીમ શિબિર, 
નાટ્ય તાલીમ શિબિર અને લોકનતૃ્ર્ શિબિરમા ંભાગ લેવા આવનાર શવદ્યાથી 
પ્રશતશનશિની શવગતો: 

 

(૧):- સુંસ્થાનુું નામ અને સિનામુું: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૨):- તાલીમાથીનુું નામ અને સિનામુું: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૩):- તાલીમાથીને સહભાગી થનાિ શિબબિનુું નામ:  ________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૪):- તાલીમાથીએ વ્યક્તતત્વ શવકાસ, નાટય કે નતૃ્ય ની કોઈ તાલીમ લીધી હોય તો તેની શવગત: 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૫):- તાલીમાથીએ એન.એસ.એસ.ની કોઈ તાલીમ લીધી હોય તો તેની શવગત: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૬):- તાલીમાથીએ કોઈ સાુંસ્કૃશતક પ્રવશૃિમાું ભાગ લીધો હોય કે તાલીમ લીધી હોય તો તેની શવગત:  
 

 

(૭):- શવધાથીએ કોઈ કે્ષત્રમાું શવશિષ્ટ શસધ્ધધ હાુંસલ કિી હોયતો તેની શવગત: _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(૮):- તાલીમાથીનો મોબાઈલ નુંબિ: ________________________________________________________ 

(૯):- તાલીમાથીનુું ઈ-મેઈલ એડ્રસે: _________________________________________________________ 

(૧૦):-તાલીમાથીના અભ્યાસનુું વર્ષ: ________________________________________________________ 

(૧૧):- તાલીમાથીના અભ્યાસનો શવર્ય: _____________________________________________________ 

 
       
 

       આચાયષની સહી: __________________________ 

       આચાયષનુું નામ: __________________________ 

        
 

આચાયષનો શસક્કો: _________________________ 

 

નોંધ:- ઉપિોતત મારહતી ફિજીયાત પણે ભિવાની િહિેે.  


