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નલદ્ય થીન ાંુ ન ભ : ……………………………………………………………. ધોયણ : ...........................
નલદ્ય થીની નલળે નવદ્ધી : ……………………………………………………………………………………
નલમ વાંદગી ખ ન ભ ાં  કયો :

૧. લોકર મ્યચુ િક

૨. રોઇંગ એન્ડ ેઇન્ટીંગ

૩. લોકર મ્યચુ િક અને રોઇંગ એન્ડ ેઇન્ટીંગ ફાંનેભ
નલદ્ય થીન ાંુ વયન મ ાંુ : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
વાંકસ નાં. ..................................... ઈ ભેઇર : …………………………………………………………..
લેકેળન કોવસન નનમભો અને ળયતો :
૧ વલદ્યાથી પ્રલેળપૉભટભાાં જણાલેર વલમ ૈકી કઈણ વલમભાાં વશબાગી ફની ળકળે. આખયી
વાંદગી કમાટફાદ તેભાાં કઈણ પ્રકાયન પેયપાય કયી આલાભાાં આલળે નશીં.
ય. કવટન વભમગા ૧૫ દદલવન યશેળે. પ્રલેળ વન:શુલ્ક છે .
૩. કવટન દૈ વનક વભમ ફેચ પ્રભાણે ત્રણ કરાકન યશેળે જે વલટ વલદ્યાથીએ ભાન્મ યાખલાન યશેળે.
૪. વલદ્યાથીઓએ કવટના સ્થે આલલા અને જલા ભાર્ે ની વ્મલસ્થા તાની યીતે સ્લખચે કયલાની યશેળે.
જેની વાંપ ૂણટ જલાફદાયી જે તે વલદ્યાથી અથલા લારીની યશેળ.ે
. વળબફયભાાં વનમવભત શાજયી અવનલામટ યશેળે. અવનમવભત વલદ્યાથીન પ્રલેળ યદ કયલાભાાં આલળે અને
કઈણ પ્રકાયના રાબ અને પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલળે નશીં.
૬. કવટના અંતે વપતાપ ૂલટક વશબાબગ વલદ્યાથીને પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભાાં આલળે તેભજ યુવનલવવિર્ી
દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં કયે ર વદર્િદપકેર્ કવટભાાં પ્રલેળ યુવનલવવિર્ીના વનમભને આવધન અગ્રતાક્રભે ભળે.
૮. કવટભાાં વલમના પ્રવળક્ષક દ્વાયા નકકી કયલાભાાં આલે તે પ્રભાણેન ુ ાં વાદશત્મ–વાભગ્રી વલદ્યાથીએ
અવનલામટણે સ્લખચે રાલલાની યશેળે.
...૧...

૯. કવટન વભમગા, દૈ વનક વભમ, પ્રલેળ લગેયે તભાભ વ્મલસ્થાકીમ ફાફત નકકી કયલાન અફાવધત
અવધકાય કુરવબચલ, બચલ્રન્વ યુવનલવવિર્ીન યશેળે જે વલટ વલદ્યાથી અને લારીએ ભાન્મ કયલાન યશેળે.
૧૧. પ્રત્મેક વલમભાાં વલદ્યાથીઓની ૧ ફેચ મુજફ ભશત્તભ વાંખ્મા ૨ની યશેળે.
૧૨. વલદ્યાથીઓને લશેરા તે શેરાના ધયણે પ્રલેળ પાલલાભાાં આલળે.
૧૩. લેકેળન કવટભાાં પ્રલેળ ભેલલાાં ઉયક્ત પભટ બયીને દદનાાંક ૦૫/૦૫/૨૦૧૮ સુધીભાાં નીચેના
વયનાભે બચલ્રન્વ યુવનલવવિર્ી, ગાાંધીનગય ખાતે રૂફરૂ/સ્ર્થી ભકરી આલાનુ ાં યશેળે.

વાંભનતત્રક
લેકેળન કવટના ઉયક્ત વનમભ અભએ લાચ્મા છે અને તે અભને સ્લીકૃત છે . અભાયા વલદ્યાથી /
વાંતાનને લેકેળન કવટભાાં જડાલલા ભાર્ે અભ વાંભવત આીએ છીએ.

આચામટશ્રીની વશી ___________

લારીની વશી _______________

વલદ્યાથીની વશી ___________

(ળાાના દકસ્વાભાાં)
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