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પરરપત્ર-૨૫૭૪
શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન વવજ્ઞાન, વવનયન, વાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાના સ્નાતક
અને અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી કોલેજો/માન્ય પી. જી. કેન્રોના આચાયયશ્રી /પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓને
જિાવવાનુ ં કે, માન. કુ લપવતશ્રીના માગયદિયન અનુસાર યુવનવવસિટી સંલગ્ન કોલેજો અને માન્ય અનુસ્નાતક

ુ ી G.I.P.L. માં
કેન્રોમાં કાયયરત આચાયયશ્રીઓ તથા અધ્યાપકશ્રીઓનો ડેટાબેઝ તૈયાર થઈ િકે તે હેતથ
“Teacher Portal” તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . જેની નોધ લઈ આપની તથા આપની કોલેજમાં કાયયરત

અધ્યાપકોની માહહતી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાં યોગ્ય રીતે અપલોડ થઈ જાય તે મુજબ જરૂરી સુચના
આપવા અને કાયયવાહી કરવા વવનંતી છે . “Teacher Portal” પર કેવી રીતે માહહતી ભરવી/અપલોડ કરવી તે
માટેનો ફ્લોચાટય આ સાથે સામેલ છે .

કા. કુ લસણચવ

શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી
ણબડાિ : ફલોચાટય

ગોધરા

પ્રવત,

- શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન વવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વવનયન, કાયદા અને વિક્ષિ વવદ્યાિાખાના સ્નાતક અને

અનુસ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજો/માન્ય અનુસ્નાતક કેન્રોના આચાયયશ્રીઓ/પ્રોફેસર
ઇન્ચાર્જશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારૂ.

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



Examinership Appointment Module

1. Teacher Registration
-

College register teacher after registration completed send mail to teacher email id
which is fill at registration time
In this mail contain Username and Password

2. Teacher
-

Teacher login sggu.gipl.in account using Username and Password which is available
in Mail.

-

The Email Containing User Id & Password Will Come in “Spam” or “Junk Mail”.

-

Requesting you to Check “Spam” or “Junk Mail”
After teacher login open teacher master page and edit record and fill required info
excluded fill filed in registration form.
The Principal of College has to Verify the detail of Faculty & if any wrong detail by faculty
it must be corrected by faculty.
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