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ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧
 

પ રપ -૨૪૮૯  
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  િવ તાર ન ક

૭૫મા ં વતં તા પવ િનિમ  ે વજ વદંન કાય મ યોજવાનો છે

આપની અ ુ ુળતા અ સુાર િુનવિસટ  ખાત ેયો નાર વજ વદંન કાય મમા ંઉપ થત રહવા 

હા દક આમં ણ છે. વજ વદંન સવાર 

િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ

તમામ િવ ાથ ઓને િુનવિસટ  પ રવાર તરફથી 
 
 
 
 

 
 
 

િત, 

  - ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન 

કાયવાહ  અથ. 
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૧/૬૮૯૨                                                           

િવ તાર ન ક આવેલી કોલેજોના તમામ આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં

પવ િનિમ  ે વજ વદંન કાય મ યોજવાનો છે.  તગત માન

આપની અ ુ ુળતા અ સુાર િુનવિસટ  ખાત ેયો નાર વજ વદંન કાય મમા ંઉપ થત રહવા 

વજ વદંન સવાર ૮:૩૦ કલાક કરવામા ંઆવશ.ે 

સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, અ યાપ ીઓ, વહ વટ  કમચાર ઓ તથા 

તમામ િવ ાથ ઓને િુનવિસટ  પ રવાર તરફથી ૭૫મા ં વતં તા પવની હા દક ભુકામનાઓ

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  

  

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

, ગોધરા 
થાિપત) 

ytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat-389001 

     તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ 

આવેલી કોલેજોના તમામ આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં

 તગત માન. ુલપિત ી ારા 

આપની અ ુ ુળતા અ સુાર િુનવિસટ  ખાત ેયો નાર વજ વદંન કાય મમા ંઉપ થત રહવા 

વહ વટ  કમચાર ઓ તથા 

પવની હા દક ભુકામનાઓ 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  

ગોધરા 

મ કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  


