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ુ ુ યવુ િ વસિટી, ગોધરા
શ્રી ગોવ િંદ ગર
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)

સરકારી િોલીટેકનીક કેમ્િસ, ગદુ કપુર, ગોધરા. જજ.િંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧

એસજીજીયુ/િરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૩૦૮૫

તા. ૧૧/૦૫/૨૦૨૨

િરરિત્ર-૨૬૮૧
શ્રી ગોપ િંદગુરૂ યુપન પસિટીના પ પ ધ પ ભાગોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, પ જ્ઞાન,
પિક્ષણ, મેર્ડીકલ અને િેરા-મેર્ડીકલ

ાણીજ્ય, પ નયન, કાયદા,

પ ધાિાખાની સ્નાતક અને અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમની કોલેજ તથા

અનુસ્નાતક કેન્દ્રોના આચાયયશ્રીઓ/પ્રોફેસર ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓને તથા સંબપં ધત પ દ્યાથીઓને જણા

ાનુ ં કે, શ્રી

ગોપ િંદ ગુરૂ યુપન પસિટી, ગોધરામાં તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ સુધીમાં કે તે િહેલા અભ્યાસ પ ૂણય કરે લ હોય અને
ફાઈનલ ર્ડીગ્રી સટીફીકેટ મેળ

ા િાત્ર હોય અને જેઓ આ અગાઉ ફાઈનલ ર્ડીગ્રી માટે ઓનલાઈન એપ્લાય

કરે લ ન હોય માત્ર તે ા પ દ્યાથીઓ આ યુપન પસિટીની
મેળ

ેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર જઈ ફાઈનલ ર્ડીગ્રી

ા માટે ૧૧/૦૫/૨૦૨૨ થી ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધી ઓનલાઈન એપ્લાય કરી િકિે. આ માટે યુપન પસિટી

દ્વારા પનયત થયેલ જરૂરી ફીની રકમ િોટય લ િર દિાયવ્યા પ્રમાણે િેમેન્દ્ટ ગેટ ે પસસ્ટમથી ઓનલાઈન ભરી અને
આ ેદન-િત્રકની પપ્રન્દ્ટ કાઢી ભપ ષ્યમાં ઉિયોગ અથે સાચ ી રાખ ા માટે સુચના આિ ામા આ ે છે .

નોંધ:- ર્ડીગ્રી સરટિરફકેટ અંગેની અરજી કયાય િછી હાર્ડય કોિી પ દ્યાથીએ સાચ ી રાખ ાની રહેિે. યુપન પસિટી ખાતે
તેની નકલ મોકલ ાની રહેિે નરહ. (ર્ડીગ્રી સરટિરફકેટ આિે ઓનલાઈન ભરે લ આ ેદનમાં લખેલ એડ્રેસ િર
ભારતીય ટિાલ દ્વારા મોકલ ામાં આ િે)

કા.કુ લસચચ ,
શ્રી ગોપ િંદ ગુરૂયુપન પસિટી,
ગોધરા.

પ્રપત,
- શ્રી ગોપ િંદગુરૂ યુપન પસિટીના પ પ ધ પ ભાગોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, પ જ્ઞાન,

ાણીજ્ય, પ નયન, કાયદા,

પિક્ષણ, મેર્ડીકલ અને િેરા-મેર્ડીકલ પ ધાિાખાની સ્નાતક અને અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમની કોલેજ તથા
અનુસ્નાતક કેન્દ્રોના આચાયયશ્રીઓ/પ્રોફેસર ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયય ાહી સારૂ.
- સંબપં ધત પ દ્યાથીઓ તરફ જાણ અથે.

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001
Website: www.sggu.ac.in

