
ગજુરાત યનુિવનસિટી 
                  યવુક કલ્યાણ નવભાગ, નવરંગપરુા , અમદાવાદ -૯. 

 

ય.ુક. ન/ં૦૯૪/૨૦૧૭               તા:૦૨/૦૨/૨૦૧૭ 
 

નવષય: જગંલ પરીભ્રમણ (બહિેો માટે - મા. આબ)ુ અિે હહમાલય પરીભ્રમણ (ભાઈઓ માટે - કુલ-ુમિાલી) – ૨૦૧૭ 
 

આચાર્યશ્રી/અધ્ર્ક્ષશ્રી, 
આપન ેજાણીન ેઆનદં થશ ેકે શશબિરોની સફળતા અન ેશવધાથીઓમા ંપ્રસરેલી રૂચી જોઈ આગામી ઉનાળાની રજાઓમા ં

અનકુુળતા મજુિ જગંલ પરીભ્રમણ (બહિેો માટે) (મા. આબ)ુ અિે હહમાલય પરીભ્રમણ (કુલ-ુમિાલી) શવદ્યાથી ભાઈઓ 
માટે ર્ોજવાનુ ંશવચારણા હઠેળ છે.  

 

(1) જગંલ પરીભ્રમણ (બહિેો માટે - મા. આબ)ુ: 
ચાલ ુ વર્ષે આગામી ઉનાળં વકેેશનમા ં ગજુરાત યશુનવશસિટી સલંગ્ન કોલેજોના ફક્ત નવદ્યાનથિિી બહિેો માટે જગંલ 
પરીભ્રમણ (મા. આબ)ુ નુ ંઆર્ોજન કરવા શવચારણાશધન છે. આથી આપની કોલજેના શશબિરમા ંજોડાવા ઉત્સકુ, ખડતલ, 
નીડર તમેજ સાહશસક ત્રણ શવદ્યાશથિની િહનેોના નામ આ સાથ ે જોડેલ એપ્લીકેશન ફોમયમા ં ઝરેોક્ષ કરાવીન ે કોલેજના 
ફોરવડીંગ લટેર સાથ ેતા: ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ સધુીમા ંઆ કાર્ાયલર્ને મળે ત ેપ્રમાણ ેમોકલી આપશો. (ગર્લસય કોલજેો છ 
શવદ્યાશથિની િહનેોના નામો મોકલી શકશ.ે) 
 

(2) હહમાલય ટે્રહકિંગ (ભાઈઓ માટે - કુલ-ુમિાલી): 
ચાલ ુવર્ષ ેઆગામી ઉનાળં વકેેશનમા ંગજુરાત યશુનવશસિટી સલંગ્ન કોલજેોના ફક્ત નવદ્યાથી ભાઈઓ માટે હહમાલય 
પરીભ્રમણ (કુલ-ુમિાલી) નુ ં આર્ોજન કરવા શવચારણાશધન છે. જેઓએ ગજુરાત યશુનવશસિટી દ્વારા અગાઉ ર્ોજાર્લે 
ઓછામા ંઓછી એક નિબબરમા ં ભાગ લીધેલ હોય તેવા નવદ્યાથીઓજ હહમાલર્ પરીભ્રમણ (કુલ-ુમનાલી)મા ં ભાગ લઇ 
શકશ.ે આથી આપની કોલજેના શશબિરમા ંજોડાવા ઉત્સકુ, ખડતલ, નીડર તમેજ સાહશસક િ ે શવદ્યાથી ભાઈઓના નામ 
તઓેએ ભાગ લીધલે કેમ્પના સટીફીકેટ સાથ,ે જોડેલ એપ્લીકેશન ફોમયમા ંઝરેોક્ષ કરાવીન ેકોલજેના ફોરવડીંગ લટેર સાથે 
તા: ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ સધુીમા ંઆ કાર્ાયલર્ન ે મળે ત ે પ્રમાણ ે મોકલી આપશોજી. ફક્ત િ ે શવદ્યાથી ભાઈઓના નામોજ 
મોકલી આપવાના રહશે.ે  

 એન.સી.સી.મા ં શવશશષ્ટ સ્થાન કે વધ ુ રસ ધરાવતા તમેજ શશબિર જીવનની અગવડતાઓ વઠેવા તરૈ્ાર હોર્ તવેા 
શવદ્યાથીઓન ે આપન ે ર્ોગ્ર્ લાગે તો પ્રાથશમકતા આપવા સચુન છે. ઉપરોક્ત શશબિરો માટેની શવદ્યાથીઓની આખરી પસદંગી 
યશુનવશસિટી દ્વારા કરવામા ંઆવશ.ે તથા શશબિરો દરમ્ર્ાન જો કોઈ અકસ્માત થાર્ કે િીમાર પડે તો તનેી જવાિદારી શવદ્યાથીની 
રહશે ેઅન ેસારવારનો પરેુપરુો ખચય પણ જે ત ે શવદ્યાથીએ ભોગવવાનો રહશે.ે શશબિર સ્થળે શવદ્યાથીઓએ રીપોટીંગ કરવાનુ ંરહશે ે
તથા શશબિર સ્થળે આવવા-જવાનો ખચય શવદ્યાથીઓએ પોત ેઅથવા કોલેજે ભોગવવાનો રહશે.ે જર્ારે યશુનવશસિટી તરફથી રહવેા, 
જમવા તથા તાલીમની સગવડ શશબિરના સ્થળે કરવામા ંઆવશ.ે ઉપરોક્ત શશબિરોના સચંાલક તરીકે મ. શનર્ામક, યવુક કર્લર્ાણ કે 
તમેના પ્રશતશનશધ રહશે.ે 
 

આભાર સહ, 

ફોમમ જમા કરાવવાિો સમય: ૧૧-૩૦ થી ૨-૦૦ વાગ્યા સધુી 

         
(ડો. વી.કે. ચાવડા) 

મ. શનર્ામક,  યવુક કર્લર્ાણ  

િોંધ:  

(૧) એપ્લીકેિિ ફોમમમા ંએિરોલમેન્ટ િબંર લખવો ફરજીયાત છે. 
(૨) ગજુરાત યનુિવનસિટીથી નવલગ્િ થયેલ તમામ કોલેજોમાથંી જે નવદ્યાથીઓનુ ંએિરોલમેન્ટ ગજુરાત યનુિવનસિટીમા ંથયેલ 

હિે, તેવા નવદ્યાથીઓ જ ઉપરોક્ત નિબબરમા ંભાગ લઇ િકિે. 
નકલ રવાના: 
(૧) યશુનવશસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, શવદ્યાભવનના અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ તથા માન્ર્ સસં્થાના વડાશ્રીઓ 

(૨) ઇન્ફોમશેન સને્ટરના ઇન્ચાર્જશ્રી – શવદ્યાથીઓન ેમાહહતી આપવા સારંુ. 
(૩) શનર્ામકશ્રી, રોલવાલા કોમ્પટુર સેન્ટર, ગજુરાત યશુનવશસિટી, - શવદ્યાથીઓ માટે વિેસાઈટ પર અપલોડ કરવા સારંુ.  



GUJARAT UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF YOUTH WELFARE 

 

 
 

APPLICATION FORM 
 
 

CAMP NAME: _________________________________________________________ 

 

 

1. Student Name: ____________________________________________________________________________ 

2. Student Address: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________Pin Code: _____________________________ 

3. Name of the College: _____________________________________________________________________________ 

4. Enrollment No.: ___________________________________ Studying Class: ________________________ 

5. Contact No.: (STUDENT MOBILE) __________________________(GUARDIAN’S ) _________________________ 

6. E-mail: (COMPULSORY) ______________________________________________________________________ 

7. Date of Birth:  _______________________________________________________________________________ 

8. Experience in Adventure/Outdoor Activities: ___________________________________________________ 

 

___________________________________ 
      (Signature of the Student) 

I hereby certify that the above mentioned information is correct as per our college record 

and best of my knowledge and belief. 

 

___________________________________ 
      (Signature of the Principal 

& College Seal) 

 

Paste your recent 

passport size 

Colour 

photograph 

signed by 

Principal 


