
SIR Bhavsinhji Polytechnic Institute – Bhavnagar 
તારીખ: ૦૯/૦૧/૨૦૨૧ 

Notice 

સંદર્ભ:  ૧.  ગજુરાત સરકાર શિક્ષણ શિભાગ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧. 

 ૨. જીટીયુ ના સર્ક્ુુલર ક્રમાાંક: GTU/ACAD/Offline Commencement/2021/Ad01 તા. ૦૮/૦૧/૨૦૨૧. 

   

 ઉપરોક્ત સાંદભુમાાં દિાુિેલ ગજુરાત સરકાર શિક્ષણ શિભાગ અને જીટીયુ ના સર્ક્ુલુર ને અનુસાંધાને સર ભાિશસાંહજી 

પોશલટેકશનક ઇન્સ્ટીટ્ુટનાાં ડિપ્લોમા અંડતમ સેમેસ્ટર -૬/૮ માાં અભ્યાસ કરતાાં શિધ્યાર્થીઓ માટે ઓફલાઇન (ર્ૌડતક) શૈક્ષડિક 

કાર્ભ િરૂ કરિામાાં આિી રહ્યા છે. જ ે બાબતે સાંબશધત શિધ્યાર્થીઓ અને િાલીશ્રીઓને નીચે દિાિુેલ સૂચનાઓને અનસુરિા 

જણાિિામાાં આિે છે. 

1. ઓફલાઇન (ભૌશતક) િૈક્ષશણક કાયુ માત્ર અંડતમ સેમેસ્ટર માં અભ્ર્ાસ કરતાાં શિધ્યાર્થીઓ માટે છે, પ્રર્થમ અને દ્રીતીય િર્ુ માાં 

અભ્યાસ કરતાાં શિધ્યાર્થીઓએ રાબેતામજુબ ચાલતા ઓનલાઈન િગોમાાં અભ્યાસ કરિાનો રહિે. 

 

2. ઉપરોક્ત સાંદભુ પ્રમાણે ઓફલાઇન (ર્ૌડતક) શૈક્ષડિક વર્ગો માં હાજરી આપવી ફરડજર્ાત નથી, શિધ્યાર્થીઓ માટે 

ઓનલાઈન વર્ગોની વ્ર્વસ્થા MS Team પ્લૅટફૉમભ ના માધ્ર્મ દ્વારા ચાલુ રહશે. જનેી ખાસ નોધ િાલીશ્રી અને શિધ્યાર્થી એ 

લેિી. 

 

3. જ ેશિધ્યાર્થીઓ એ સાં્ર્થા ખાતે િરૂ કરિામાાં આિી રહેલા ઓફલાઇન – શફજીકલ િગો માાં હાજરી આપી ને અભ્યાસ કરિા ઇાં છુક 

હોય એિા શિધ્યાર્થીઓ એ તેમના િાલીશ્રીને આ બાબતર્થી માશહતગાર કરીને ફરડજર્ાત પિે વાલી અને ડવધ્ર્ાથીઓનુ ં 

સંમડતપત્ર આપવા નું રહેશે. 

 

4. અંડતમ સત્રના દરકે ડવધ્ર્ાથીઓ એ ફરડજર્ાત તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૧ થી ૧૩/૦૧/૨૦૨૧  સુધીમાાં પોતાની ઓનલાઈન /ઓફ-

લાઇન િગો માટેની પસાંદગી નીચે આપેલ ગગૂલ ફોમુમાાં ભરિાની રહિે. હાલ ઓનલાઈન િૈક્ષશણક કાય ુરાબેતામજુબ ચાલુ રહિે. 

રૂ્ગર્ગલે ફોમભ ડલન્ક:  https://forms.gle/xnu5UDGpGYhNPRMS7 

 

5. જ ેશિધ્યાર્થીઓ ઓફલાઇન-શફજીકલ િગોમાાં હાજરી આપીને અભ્યાસ કરિા માાંગે છે અમને ઉપરોક્ત ગૂગલે ફોમમુાાં ફરડજર્ાત 

વાલી અને ડવધ્ર્ાથીઓનું  સંમડતપત્ર ર્રીને સોફ્ટ કોપીમાં અપલોિ કરવાનું રહશે.  

 

6.  જ ેશિધ્યાર્થીઓએ ઓફલાઇન-શફજીકલ િગોમાાં હાજરી આપીને અભ્યાસ કરિા માાંગ ેછે તેઓએ ફરડજર્ાતપિે ઓડરજનલ 

સંમડતપત્ર લઈને સંસ્થામાં જમા કરવાનું રહશે. જો કોઈ ડવધ્ર્ાથી સંમડતપત્ર જમા નહી ંકરાવે તો એમેને વર્ગોમાં પ્રવશે 

કરવા દેવામાં આવશે નહી.ં  

 

7. ઓફલાઈન કલાસનુાં િેડયુલની જાણ કરિામાાં આિે પછીર્થી સચુના મજુબના શિદ્યાર્થીઓને જ ઓફલાઇન-શફજીકલ િગો  માટે 

આિિાનુાં રહેિે. 

 

8. હાલમાં હોસ્ટેલ વ્ર્વસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવી શકાર્ તેમ ના હોર્ તો બહાર ર્ગામના ડવદ્યાથીઓ માટે ઓનલાઈન ટીચીરં્ગ 

ચાલુ રહેશે. હાલ માત્ર લોકલ ઈચ્છુક ડવદ્યાથીઓએ જ બાહેધરી ફોમભ ર્રવા જિાવવામાં આવે છે.  

 

9. ઓફલાઇન-ડફજીકલ વર્ગોમાં હાજરી આપીને અભ્યાસ કરિા આિતા શિધ્યાર્થીઓએ જીટીરુ્ અને રુ્ગજરાત સરકાર ડશક્ષિ 

ડવર્ાર્ગ દ્વારા ડનદેડશત કરવામાં આવેલ સૂચનાઓનો ફરડજર્ાત પિે અનુસરવાનુ ંરહશે. જો કોઈ શિધ્યાર્થી દ્વારા સૂચનોનો 

ભાંગ કરિામાાં આિિે તો અમને ઓફલાઇન-શફજીકલ િગોમાાંર્થી બાકાત કરિામાાં આિિ ે

 

આચાર્ભશ્રી , 

સર ર્ાવડસંહજીપોડલટેકડનક ઇડન્સ્ટટ્યૂટ, ર્ાવનર્ગર 

https://forms.gle/xnu5UDGpGYhNPRMS7


 


