
     ESTSlJ GZl;
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િવષય:  વિનભર કોલજેો/સં થાઓની માિહતી મગંાવવા 

 ભ તકિવ નર સહ મહતેા યુિનવ સટી સલં ન તમામ 

આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ના ં વડા ીઓ

(CoVID-19) ની પ રિ થિતના કારણે 

સીિમત કમચારીઓ સાથે કાયરત છે

મીટ ગ કરી શક ેતમેજ યુિનવ સટી વારા તમામ કોલજેો

સંપક કરી શકાય અન ેઆગામી શૈ િણક

તમામ કોલેજો/સં થાઓએ યુિનવ સટી વારા આગામી દવસોમા ં યો નાર ઓનલાઈન મીટ ગમાં 

ફર યાત હાજરી આપવાની રહેશે અને ત ેમાટેની જ રી યવ થાઓ ઉભી કરવાની રહેશે

 વધુમા ં તમામ વિનભર સં થાઓએ નીચ ે દશાવેલ

કરાવવાનુ ંરહેશ ેજ રી માિહતી મોકલવાની રહેશે

માટે અંિતમ તારીખ: ૦૭/૦૫/૨૦૨૦

   ર શેન લક :  https://forms.gle/hojYGZHRkWpsLgRf9

G\P : ALS[V[GV[DI]qએકેડેિમકq૫૯૫qZ_
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ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIF4 H]GFU
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ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L સંલ ન 
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GS, ZJFGF H~ZL SFI"JFCL VY[" :v  

ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L4 H]GFU- 

સં થાઓની માિહતી મગંાવવા બાબત  

ભ તકિવ નર સહ મહતેા યુિનવ સટી સલં ન તમામ વિનભર કોલેજો

અનુ નાતક કે ના ં વડા ીઓન ે જણાવવાનું ક ે વૈિ વક મહામારી કોરોના વાઇરસ 

ની પ રિ થિતના કારણે કોલજેો/સં થાઓમા ંશૈ િણક કાય બધં છે તેમજ વહીવટી કાય 

સીિમત કમચારીઓ સાથે કાયરત છે. આ પ રિ થિતમાં યુિનવ સટી સાથ ેતમામ સં થાઓ ઓનલાઈન 

મીટ ગ કરી શક ેતમેજ યુિનવ સટી વારા તમામ કોલજેો/સં થાઓનો સમયાંતરે ટેકનોલો ના ંમા યમથી 

સંપક કરી શકાય અન ેઆગામી શૈ િણક/પરી ાલ ી િવગતો અંગ ેચચા-િવચારણા કરી શકાય તવેા હેતથુી

સં થાઓએ યુિનવ સટી વારા આગામી દવસોમા ં યો નાર ઓનલાઈન મીટ ગમાં 

હાજરી આપવાની રહેશ ેઅન ેત ેમાટનેી જ રી યવ થાઓ ઉભી કરવાની રહેશે

તમામ વિનભર સં થાઓએ નીચ ે દશાવેલ લક ઉપર પોતાનું ર ેશન ફર યાત 

જ રી માિહતી મોકલવાની રહેશે. ર ેશન/માિહતી નીચ ેદશાવેલ લક ઉપર મોકલવા 

૨૦૨૦.   

https://forms.gle/hojYGZHRkWpsLgRf9 

qZ_Z_      

C DC[TF I]lGJl;"8L4UJG"D[g8 5M,L8[SGLS  S[d5;4 

C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIF4 H]GFU-P   

સંલ ન તમામ વિનભર સં થાઓ તરફ.....  

DFGPS],5lTzLGF V\UT ;lRJzL TZOPPP 

  VF.8L ;[, 

કોલેજો/સં થાઓના ં

રી કોરોના વાઇરસ 

શૈ િણક કાય બધં છે તેમજ વહીવટી કાય 

આ પ રિ થિતમાં યુિનવ સટી સાથ ેતમામ સં થાઓ ઓનલાઈન 

સં થાઓનો સમયાંતરે ટેકનોલો ના ંમા યમથી 

િવચારણા કરી શકાય તવેા હેતથુી 

સં થાઓએ યુિનવ સટી વારા આગામી દવસોમા ં યો નાર ઓનલાઈન મીટ ગમાં 

હાજરી આપવાની રહેશ ેઅન ેત ેમાટનેી જ રી યવ થાઓ ઉભી કરવાની રહેશે.  

ઉપર પોતાનું ર ેશન ફર યાત 

માિહતી નીચે દશાવેલ લક ઉપર મોકલવા 

  

કા.કુલસિચવ  


