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ન.ંએસ /ુ વેશ/િવ ાન/૧૩૦૯૨/૨૦૨૨                  તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

 
 
પ રપ -૨૬૮૨ 

બી.એસસી. થમ સેમે ટર વેશ ગે ચુના 

િવષય : શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ થમ વષ બી.એસસી. ના થમ સેમે ટરના વગ મા ં વેશ માટની અમલમા ં

કૂવાની માગદશક/ ચૂનાઓ િનયમો ગ.ે   

ીમાન, 
માનનીય ુલપિત ીના આદશ અ સુાર ઉપરો ત બાબતે આ િુનવિસટ  સલં ન િવ ાન િવ ાશાખાની કૉલેજના 

થમ વષમા ં સેમે ટર-૧ મા ં વેશ આપવાની કામગીર  ગે નીચ ે જણાવેલ ચૂનાઓ અન ે આદશો ુ ં ુ ત 

પાલન કરવા િવનતંી છે. 

(અ) વેશ ગેની ચૂનાઓ :- 

૧. વેશની સં ણૂ જવાબદાર  કોલેજની રહશે. 

૨. આપની કૉલેજમા ં િવ ાથ ઓન ે  કોર ( ુ ય િવષય), સ ટ ઈલેકટ વ, ફા ડશન કોષ સ આપવા 

માગંતા હોય તનેી મા હતી આપની કૉલેજના નોટ સ બોડ પર િવ ાથ ન ે પ ટ વચંાય તે ર તે કુશો. 

૩. અ.     દરક િવ ાથ એ િુનવિસટ  વેબસાઈટ www.sggu.ac.in પર Admission-2022-2૩ લકમા ંજઈ       

        ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવા ુ ં રહશે અને વેશ ફોમ કોલેજ ખાતે જ ર  દ તાવેજો સાથ ે

ફર યાત જમા કરાવવા ુ ંરહશે. 

બ.     િવ ાથ એ  કોલેજમા ં વેશ લેવા માગંતા હોય તે દરક કોલેજ ુ ંઅલગ ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. 

૪. કોલે  િુનવિસટ  વેબસાઈટ www.sggu.ac.in પર Admission-2022-2૩ લકમા ંરોજ રોજ વેશ ફોમન ે

ઓનલાઈન વેર ફાઈ કરવા ુ ંરહશે અને િવ ાથ ને ફર યાત પહ ચ આપવાની રહશે.  

૫. િવ ાથ ને વેશ મેર ટના આધાર જ આપવાનો રહશે. ઓડ ન સ અને ર લુેશનમા ંજણ યા જુબ વેશ 

કાયવાહ  કરવી. (િવગત િુનવિસટ ની વબેસાઈટ પરથી મળ  શકશે.) િનયત ઇ ટક કપેસીટ  માણ ેજ 

વેશ આપી શકાશે. ઇ ટક કપેસીટ  કરતા વધારાના આપલે વેશ મા ય ગણાશ ેનહ  તેમજ તેની સઘળ  

જવાબદાર  કોલેજની રહશે. 

૬. દરક કોલે  નીચે માણે પ ટ હરાત વેશ વદાર પાસે કૂવી (જ બો ઝેરો મા ં કુ ુ)ં 

 ૧ મેર ટ યાદ મા ંનામ આવતા મશ: યા ંિનયત સં યા સમા ત થશ ે યા ં વેશ બધં થશે. 

 ૨. મેર ટ અ સુાર યાદ મા ં નામ આવવાથી વેશ ફાઈનલ થતો નથી, આગળના મેર ટ ધરાવનાર 

કટલા િવ ાથ  વેશ લ ેછે તેના પણ આધાર રાખે છે. 

 3. મેર ટ યાદ ઓ િનયત તાર ખે જ હર કરવી અન ે યારબાદ જ ફ  વીકારવાની કાયવાહ  કરવાની 
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રહશે. િવ ાથ એ સમયસર હાજર રહ ુ ંસીટોની ઉપલ ધતાને આધાર વેશ યા ચા  ુરહશે. 

 ૪. િનયત તાર ખ ે ફ  નહ  ભરનારનો વેશ પર કોઈ અિધકાર રહશે નહ . આ બાબતે વાધંા-િવરોધ-

િવવાદ સાભંળવામા ંઆવશ ેનહ . 

 ૫. વેશ માટ કોઇપણ એજ ટ-મ ય થી સાથ ેનાણાક ય યવહાર કરવો નહ . 

૭. િનયમા સુાર ડવીઝન/િવષય દ ઠ સં યા ભરાઈ જતા વેશ બધં થશે. 

૮. દરક કૉલેજ ુ ત ર તે હર થયેલ મેર ટ અ સુાર જ વેશ આપશે. તે માટ િુનવિસટ એ ઓ ઝવર 

નીમેલા છે અને મરે ટ લી ટ બહારનો એકપણ વેશ આપવો નહ . અ યથા ત ે વેશ ર  ગણાશે તથા ત ે

િવ ાથ ુ ંર શન થશે નહ  અને તેની સઘળ  જવાબદાર  કોલેજની રહશે. 

૧. અનામત ક ાના િવ ાથ ઓન ે િતના રુાવાની નકલ સાથે અર  આપવાની રહશે. 
૨. બ ીપચંના િવ ાથ ઓ પાસેથી સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ અિ લ-૨૦૨૦ ક તે પછ ના    

   નોન મીલેયર સટ ફકટની નકલ િવ ાથ એ વેશ ફોમ સાથે જોડવી ફર યાત છે. અ યથા આવા     

   િવ ાથ ને અનામતનો લાભ મળવાપા  થશે ન હ. 

3.આિથક ર તે નબળા વગ ના િવ ાથ ઓએ સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ એિ લ-૨૦૨૦ ક તે 

પછ ના સટ ફ કટની નકલ વેશ ફોમ સાથે જોડવી ફર યાત છે. અ યથા આવા  િવ ાથ ને અનામતનો 

લાભ મળવાપા  થશ ેન હ. 

૪. વેશ શીડ લુમા ં ન  કરાયા જુબ ઓપન મરે ટની યાદ મા ં ણુવ ાના ધોરણે આવતા તમામ 

િવ ાથ ઓનો સમાવેશ કાય બાદ જ અનામત ક ામા ંઆવતા િવ ાથ ઓની મેર ટ યાદ  હર કરવાની છે. 

ઓપન મેર ટમા ંઆવતા િવ ાથ ઓન ેત ે માણ ે વશે આપવો તેમન ેઅનામત યાદ મા ંસમાવવા નહ . 

િુનવિસટ ની મં ુર થી અનામત જ યાઓ ઓપનમા ંબદલવાની રહશે. 

૫. અનામતની ટકાવાર ની જ યાઓ, ઓપન મેર તનો સમાવેશ ફાઈનલ ના ં થાય યા ં ધુી કોઇપણ 

સજંોગોમા ંભરવી નહ  ક ઓપન કરવી નહ . અ યથા કોલેજની કાયદસરની સં ણૂ જવાબદાર  રહશે. 

૬. અનામત જ યાઓની ટકાવાર             ડ વીઝન/િવષય દ ઠ  

(અ) અ ુ ુચત િત            ૭% 

(બ) અ ુ ુચત જન િતઓ            ૧૫% 

(ક) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ         ૨૭% 

(ડ) આિથક ર તે નબળા વગ                                                     ૧૦% 

(ગ) િવકલાગં ............. ૫% (તમામ ક ામા ંસમાિવ ટ) 

(અ) અનામત જ યાઓ ુલ ૪૯% રહશે. 

(બ) બન-અનામત જ યાઓ ૫૧% રહશે. 
(ક) ઈ.ડબ .ુએસ. કટગર ની ૧૦% સીટો ુલ સીટ ઉપરાતંની રહશે.  
Special Provision for Concession for the wards of kashmiri migrant (MHRD Letter No.3-1/2012 



 

 

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

ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી ,ગોધરા 
) જુરાત એકટ નં  .૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત( 

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ  ,ગ ુક રુ ,ગોધરા .જ.પચંમહાલ -૩૮૯૦૦૧  
 

NER-Dated:7th March-2013 
(i) Relaxation in CUT OFF percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement. 
(ii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise. 
(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution. 
(iv) Waiving of domicile requirements. 

૯. ફોમ લવેાની તાર ખ સમા ત થયા પછ  બોડમાથંી  િવ ાથ ઓના પ રણામ મોડા હર થયા હોય ક 

ધુારો વધારો થયો હોય તવેા િવ ાથ ઓના ફોમ કારણો સાથેની લે ખત અર  લઈ િુનવિસટ ની ચુના 

જુબ વેશ કાયવાહ  કરવાની રહશે. 
૧૦. જુરાત એચ.એસ.સી. બોડમાથંી પાસ થયેલા િવધાથ ઓ િસવાયના િવધાથ ઓન ેકોઈપણ સજંોગોમા ી 

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના ોવીઝનલ એલી બીલીટ  સટ ફ કટ િસવાય વેશ ફોમ પરત વીકારવા  નહ . 
જો ોવીઝનલ એલી બીલીટ  સટ ફ કટ વગર કોઈ િવ ાથ ને વેશ આપવામા ં આ યો હશે અન ે

એનરો મે ટ ફોમ વખતે કંઈપણ પ ર થિત ુ ં િનમાણ થશ ે તો તેની સં ણૂ જવાબદાર  કોલેજના 

આચાય ીની રહશે અન ેપાછળથી તેની કોઇપણ ર ૂઆત ા  રાખવામા ંઆવશે નહ . ની ખાસ ન ધ 

લેશો. 

૧૧. વેશ મળેવનાર િવ ાથ ઓની ફ  વીકારતી વખત ેઅસલ માકશીટ અન ે એનરોલમે ટ માટ ણ ફોટા 

અ કૂ લેવા અન ે વેશ કાય ૂ ું ન થાય યા ં ધુી અસલ ણુપ ક પરત કર ુ ંનહ , સદર ુ ં િનયમનો 

ુ તપણ ેઅમલ કરવો. કોઈપણ સજંોગોમા ંઆ માટ િવ ાથ ઓન ે િુનવિસટ મા ંમોકલવા નહ . 

૧૨. િવષયો અન ે વેશની પા તા બાબત ેસં ણૂ ચકાસણી કર ને જ આચાય ીએ વેશ આપવો. એનરો મે ટ 

બાબતે િુનવિસટ  તરફથી અલગથી પ રપ  કરવામા ંઆવશે. 

૧૩. નોટ સ બોડ પર  વેશ યાદ ઓ કુાય તનેી નકલ ફર યાત ર તે સાજંના ૦૫:૦૦ વા યા ધુીમા ં

બ /ઈ-મેઈલ (faculty@sggu.ac.in) ારા ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ મા ંનીચે દશાવેલ પ કમા ંઆપવાની 

છે. તેમા ંટકાવાર  અ કૂ લખેલી હોવી જોઈએ. 

તાર ખ................ વેશ યાદ ન ં.............................કોલેજ ુ ંનામ......................................  
 

મ   િવધાથ ુ ંનામ         િવધાથ ના ા ત ટકા          કટગર  

૧       ૨                    ૩           ૪ 

એચ.એસ.સી .બેઠક ન/ં.મા શ ટ ન.ં ર માક જો હોય તો  

      ૫                 ૬  

૧૪. અનામત ક ાના િવ ાથ ઓ જ યાઓ 

અ. ઓપન કટગર મા ં ા સફર કરતા પહલા િુનવિસટ ની વૂમં ુર  લેવી ફર યાત છે. 

બ. મેર ટ યાદ ઓ ણ થી ચાર જ યાએ કુવી. િસ રુ ટ ની પા  યવ થા કરવી, થી અ યવ થાને 

થાન ના ંરહ. 
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૧૫. વેશ આ યા બાદ જો જ યાઓ ખાલી રહતી હોય તો ઉપલ ધતાના આધાર ક  સરકાર/રા ય સરકારના 

કમચાર ઓ ક મની બદલી ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  િવ તારમા ંથઇ છે તેમના બાળકોને ણુવ ાના 

ધોરણે વેશ આપવો. 
૧૬. ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  ારા વેશ યા િનયમો જૂબ થાય છે ક કમ તે તપાસવા માટ ઓ ઝવર 

િનમવામા ંઆવશે તઓે ુલપિત ીને સીધો ર પોટ આપશ.ે તેઓ  મા હતી માગંે તે કોલેજોએ આપવાની  

રહશે. 
૧૭. એક વખત િવ ાથ એ  િવષય સાથે નાતક પડવી મેળવી હોઈ તે જ િવષય સાથે ફર થી તે નાતક 

ક ાએ કર  શકશ ેનહ . 

૧૮. દરક સેમે ટરમા ં િવ ાથ ઓની હાજર  તમામ િવ ાથ ઓની અ યાપક ીઓએ ફર યાત લેવી.  

િવ ાથ ઓ સતત ગેરહાજર રહ છે તેમને નોટ સ આપી તે પછ ના સમેે ટરમા ં વેશ ર  કરવો.દરક 

સેમે ટરમા ંહાજર  પ કોમા ંતાર ખવાર હાજર  ભર  િનયત હાજર પ કો દરક સેમે ટર સમા ત થયા પછ  

૧૫ દવસમા ં અલગ ટટમે ટ સાથે િુનવિસટ ને અ કૂ મોકલવા. ોફસર ઇ ચા ીએ મની હાજર  

િનયમો જુબ ઓછ  હોય તેમના પર ા ફોમ ર  કરવા માટ પર ા શ  થયાના ૧૫ દવસ પહલા 

િુનવિસટ મા ં રકડ સહ ત મોકલી આપવા. કોઈની ટૂતી હાજર  િુનવિસટ  માફ કરશે નહ  ત ેબાબત 

િવ ાથ ઓન ે જણાવવી તથા િવ ાથ ઓને હાજર  માફ કરવા િુનવિસટ મા ં મોકલવા નહ  ક 

માન. ુલપિત ીને ભલામણ કરવી નહ . રુતી હાજર  િસવાય પર ામા ંબેસવા દવામા ંઆવશે નહ . આ 

બાબતની જવાબદાર  સં ણૂ કોલેજની રહશે. 

૧૯. િવ ાથ નો વેશ ર  કય  હોય તો તેની ણ િુનવિસટ ને અવ ય કરવી. 

૨૦. િવ ાથ ઓની ટૂતી હાજર  બાબતે મા  પર ા ફોમ Withdraw કરવા ભલામણ કરવી. તે િસવાય ત ે

પર વે કાયવાહ  થઈ શકશે નહ , ટૂતી હાજર  માફ કરવા િુનવિસટ મા ંકસ મોકલવા નહ .  

૨૧. પર ા ફોમ ર  કરવાની જવાબદાર  આચાય ીની રહશે. િુનવિસટ  તે પર વે જવાબદાર રહશે નહ . તેની 

ન ધ લેવા િવનતંી છે. 

૨૨. વેશ આપવા ગે ુ ંમેર ટ િુનવિસટ  ધારાધોરણ જુબ ન  કર  વશે આપવો. 

૨૩. ર ઝ ટ હર થયેલ હોએ અને માકશીટ િુનવિસટ માથંી આવેલ ના ંહોય તવેા સજંોગોમા ંઇ ટરનેટ પરથી 

ડાઉનલોડ કરલ માકશીટ િ સીપાલના સહ  િસ ા કરાવી સામેલ કર તો તેવા ફોમ વીકારવા ુ ંરાખ ુ.ં 

૨૪. ૬૨ વષથી ઉપરના કોઈ પણ ય તને ડાયરકટર, ઇ ચા  ડાયરકટર તર ક કોઇપણ વિનભર સં થામા ં

ચા  ુરાખી શકાશ ેનહ . 
૨૫. સં થામા ં ર ગગના િનયમો ુ ં ુ તપણે પાલન થાય ત ેજોવાની જવાબદાર   તે કોલેજના આચાય ીની 

રહશે.  િવ ાથ  ર ગગ કરતા પકડાશે તો તેનો વેશ ર  થશે આ ચુનાનો ુ તપણે અમલ કરવો. 
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ફ  કચર 

૧. ા ટબલ અને સે ફ ફાયના સ કૉલેજો : ા ટબલ કોલેજોની ટ શુન ફ  વષ ૨૦૧૬-૧૭ અ સુાર રહશે. 

સે ફ ફાયના સ કૉલેજોની ફ  પ રપ -૨૦૩૯ જુબ રહશે. 

૨. ફર યાત ફ  િુનવિસટ ના િનયમ માણે લેવાની રહશે. રુાવા સાથ ે લે ખતમા ં વધાર ફ  લીધાની 

ફ રયાદ આવશે તો િુનવિસટ ના ધારાધોરણ જુબ કડક કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. ડપોઝીટના વ પમા ં

પણ કોઈ ફ  લઈ શકાશે નહ . આ બાબતની સં ણૂ જવાબદાર  આચાય ીની રહશે.   

૩. વિનભર કૉલજેોમા ં િનયત સં યા કરતા એકપણ િવ ાથ  વધાર લેવામા ંઆવશે, તો આવા િવ ાથ ઓની 

એનરોલમે ટની કોઈ જવાબદાર  િુનવિસટ ની રહશે નહ . 

૪. અલગ અલગ નામ ેકોઈ વધારાની ફ  ક ડ પોઝીટ લઇ શકશે નહ . 

૫. ા ટબલ કૉલેજોમા ં યા ંક ટુર િવષય ચાલે છે, યા ં િુનવિસટ  ઓ ડન સ જુબ આ માટ  ફ  ન  

થઇ છે, તેના કરતા વધાર ફ  લઇ શકાશે નહ . અ યથા િુનવિસટ ના ધારાધોરણ જુબ કડક પગલા 

લેવામા ંઆવશે. િુનવિસટ  મા યતા વગર ક ટુર વગ  ચલાવી શકાશે નહ . 

૬. ટડ  મટ ર યલ, લેબોરટર  ફ  ક અ ય કોઈ પણ નામે િુનવિસટ ના ધારાધોરણોથી િવ ુ  વધાર ફ  

લેવાશે તો કૉલેજની મા યતા ર  થશે આ માટ િુનવિસટ ની કોઈ જવાબદાર  રહશે નહ . 

૭. તમામ કૉલેજોએ સેમે ટર દ ઠ જ ફ  લેવાની રહશે. કોઈપણ સજંોગોમા ંઆખા વષની ફ  લઇ શકશે નહ . 

૮. વિનભર સાય સની કૉલજેો િુનવિસટ ની સલં ન કૉલજે હોઈ, ા ટબલ કૉલેજો માટ ટાફ, વકલોડ ુ ં  

મહકમ છે તે લા  ુ છે. તથેી જ ર  લાક, થંપાલ, પોટસ ટ ચર, પટાવાળા વગેર ા ટબલ ધોરણ ે

તમામ ટાફને ફર યાત િનમવાના રહશે. અ યથા િુનવિસટ  મા યતા ર  કરવા ધુીના પગલા અ કુ 

લેશ.ે તમામ ટાફને સરકાર ીના િુનવિસટ ના ધારાધોરણો જુબ ફર યાત ર તે રૂો પગાર આપવાનો 

છે. 

૯.  વિનભર કૉલેજોમા ં ટાફ ઓછો હશે તેમની ઈ ટક કપેિસટ  ઓછ  કરવામા ં આવશે તેની સં ણૂ 

જવાબદાર  મેનેજમે ટની રહશે. 

૧૦. વેશ ુ ંસમયપ ક સાય સમા ંએકસાથે જ અમલમા ં કુવા ુ ં છે. કટ ઓફ મા સ દશાવતો ચાટ નોટ સ 

બોડ પર અ કૂ કૂવો. 
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સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ
 
શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ બી.એસસી. થમ સેમે ટરમા ંમેર ટ યાદ ઓના આધાર વેશ કાયવાહ ુ ંસમય પ ક

મ 

)૧(  િવ ાથ ઓન ેઓનલાઈન વેશ ફોમ ભરવાની 

)૨(  કૉલેજો ારા વશે ફોમ વેર ફાય કરવાની 

)૩(  ઓપન અન ેઅનામત મેર ટ થમ યાદ ની હરાત 

)૪(  
ઓપન અન ેઅનામત થમ મેર ટ યાદ

સમય (કોલેજના સમય જુબ

)૫(  સેમે ટર-૧ ના શૈ ણક સ નો ારંભ

ન ધ: (૧) િુનવિસટ ુ ંઓનલાઈન ફોમ ન ભરલ િવ ાથ ઓને વેશ

    ર શન કરવામા ંઆવશ ેનહ

 (૨) કોલેજ ઉપલ ધ બેઠકોને આધાર આવ યકતા અ સુાત થમ મેર ટ યાદ  બાદ િનયમ અ સુાર 

     કોલેજ ક ાએ ઉપલ ધ intake 

    તથા તા. ૧૦/૦૬/૨૦૨૨ ધુીમા ં વેશ યા ણૂ કરવી

 (3) જ ર પડ  ેઅનામત કટગર ની ખાલી સીટો માટ િુનવિસટ ની વૂમં ૂર  મળેવવી અને 

             િુનવિસટ ની ચૂના જુબ ખાલી 
 

ઉપરો ત ચૂનાઓં ુ ંઅ કૂ પાલન કરવા ુ ંરહશે

િત, 

- િવ ાન િવ ાશાખાની તમામ બી.એસસી

  જ ર  કાયવાહ  સા ું. 
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થમ સેમે ટરમા ંમેર ટ યાદ ઓના આધાર વેશ કાયવાહ ુ ંસમય પ ક

કાયવાહ  

િવ ાથ ઓન ેઓનલાઈન વેશ ફોમ ભરવાની છે લી તાર ખ  
૧૩

૦૪

વેર ફાય કરવાની તાર ખ 
૦૫

૦૯

ઓપન અન ેઅનામત મેર ટ થમ યાદ ની હરાત  ૧૦

થમ મેર ટ યાદ ના િવ ાથ ઓન ેફ  વીકારવાનો 

કોલેજના સમય જુબ) 
૧૧

૧૫

ના શૈ ણક સ નો ારંભ ૧૬
 

િુનવિસટ ુ ંઓનલાઈન ફોમ ન ભરલ િવ ાથ ઓને વેશ આપવો નહ  અને તેવા િવ ાથ ઓ ુ ં

ર શન કરવામા ંઆવશ ેનહ . 

કોલેજ ઉપલ ધ બેઠકોને આધાર આવ યકતા અ સુાત થમ મેર ટ યાદ  બાદ િનયમ અ સુાર 

intake આધાર મેર ટ યાદ  િસ  કર  િવ ાથ ઓને વેશ આપવાનો રહશે 

ધુીમા ં વેશ યા ણૂ કરવી. 

જ ર પડ  ેઅનામત કટગર ની ખાલી સીટો માટ િુનવિસટ ની વૂમં ૂર  મળેવવી અને 

ટ ની ચૂના જુબ ખાલી intake ભરવી 

ઉપરો ત ચૂનાઓં ુ ંઅ કૂ પાલન કરવા ુ ંરહશે. 

કા. ુલસ ચવ

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

ગોધરા

એસસી. નો અ યાસ મ ચલાવતી કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા   

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

ગોધરા 
 

 ,ગ ુ ક રુ  

થમ સેમે ટરમા ંમેર ટ યાદ ઓના આધાર વેશ કાયવાહ ુ ંસમય પ ક 

તાર ખ 

૧૩/૦૫/૨૦૨૨ થી 

૦૪/૦૬/૨૦૨૨ 

૦૫/૦૬/૨૦૨૨ થી 

૦૯/૦૬/૨૦૨૨ 

૧૦/૦૬/૨૦૨૨ 

૧૧/૦૬/૨૦૨૨ થી 

૧૫/૦૬/૨૦૨૨ 

૧૬/૦૬/૨૦૨૨ 

આપવો નહ  અને તેવા િવ ાથ ઓ ુ ં 

કોલેજ ઉપલ ધ બેઠકોને આધાર આવ યકતા અ સુાત થમ મેર ટ યાદ  બાદ િનયમ અ સુાર  

મેર ટ યાદ  િસ  કર  િવ ાથ ઓને વેશ આપવાનો રહશે  

જ ર પડ  ેઅનામત કટગર ની ખાલી સીટો માટ િુનવિસટ ની વૂમં ૂર  મળેવવી અને  

 
 

 
 

ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

ગોધરા 

નો અ યાસ મ ચલાવતી કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા    


