સરકા ર ઈજનેર કા લેજ, મો ડા સ
સમોતિ

પત્રકા

તિ ષય: મો ર પ લ્ય પત્ર/પત્ર ને કા લેજ મો પ્રત્યક્ષ શૈક્ષતિ કા કા ય મો ટે મો કાલે

અંગે સમોતિ આપ

બા બા

શ્રી મો ને,
સતિ નેય ઉપર ક્

તિ ષય અંન્ ય જ

ને કા કા તિ ડા-19 ને હા લે ને પરિરતિ+,તિ મો સરકા રશ્રી દ્ ર તિનેય

આ લે S.O.P (+ટે ન્ડાડા ઓપરટિંટેગે પ્ર સ જર)ને પ લેને કાર ને શૈર

કા લેજ પ્રત્યક્ષ શૈક્ષતિ કા કા ય

કાર મો

શૈરૂ કાર ને

તિને ય સરકા રશ્રી દ્ ર કાર મો આ લે છે. મો ર પ લ્ય પત્ર/પત્ર ને મો
_____________________________________________________________ આપ ને કા લેજ
ને _____________________________ બ્રા ન્ચ ને _______ સમો. મો અંભ્ય સ કાર છે. . હા સરકા રશ્રી
દ્ ર જાહાર કારલે S.O.P (+ટે ન્ડાડા ઓપરટિંટેગે પ્ર સ જર) ને તિ ગે
ધ્ય ને ર ખી  હા મો ર
સમો

પ

ને બા ટેલે

કાફ છું છે. ઉપર ક્

સમોગ્ર બાબતો ને બા બા

ને

પ લ્ય પત્ર/પત્ર ને સરકા ર ઇજનેર કા લેજ મો ડા સ મો પ્રત્યક્ષ શૈક્ષતિ કા કા ય મો ટે મો કાલે ને હા

આપ છે. મો ર પ લ્ય પત્ર/પત્ર

પ લેને કાર મો આ શૈ

, સપ6

દ્ ર સરકા રશ્રી ને S.O.P

ને હા બા હાધર આપ છે મો ર પ લ્ય પત્ર/પત્ર

ગેર ઘર, લેઈને આ

છે. મો ર પરિર ર મો કાઈ

વ્યતિક્

અંને અંન્ય સ ,

કા ર ને સ@ક્રતિમો

હાશૈ

કા લેજ મો મો +કા પહાર ને આ

ને આપ લે ને કાર

અંગે

મોને અંમો એ

મોજ
સમોજ આપલે

મોજ મો રું તિને સ +, ને કાન્ટેન્મોન્ટે ઝો નેમો આ

હા મો ર પ લ્ય પત્ર / પત્ર ને કા લેજ મો નેહાD મો કાલે
લે ને મો બા ઇલે

મોજ કા તિ ડા-19 અંગે ને ગે ઈડાલે ઈન્સને

હાશૈ

ને ખી  ત્ર આપ છે.

તિ ધ્ય ,Eને મો બા ઇલે નેબાર_____________________

નેબાર__________________
તિ ધ્ય ,Eને એનેર લેમોFટે/ર લે નેબાર_________________

લે ને
ને મો__________________________
લે ને સહા
________________________
ર ખી 

________________________

તિ ધ્ય ,Eને સહા

__________________________

