
 

 

Shri Govind Guru University, Godhra

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat

ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧/૩૦૧૮
 

પ રપ - ૨૩૧૪ 

 

િવષય- પચંમહાલ લાની કોલજેોની મા હતી આપવા
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક 

માન.િનયામક ી (રોજગાર અને તાલીમ ગાધંીનગરની

આવેલ રોજગાર કચેર  ખાતે કોલ સે ટર ચા  ુકરવામા ંઆવનાર છે

આવેલ તમામ શૈ ણક સં થાઓની મા હતી લા રોજગાર કચેર  ખાતે ઉપલ ધ કરાવી જ ર  હોય નીચે 

આપેલ ગુલ ફોમની લ ક ારા આપની કોલજેની મા હતી મોકલી આપવાની રહશે

નામ, સરના ુ,ં કો ટ ટ નબંર, ઈમેઈલ આઈડ
 

ગુલ ફોમ લ ક- https://forms.gle/BKhifuFbeGfEeMCj8

 
 

બડાણ- ઉપર જુબ. 
 

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમા કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ણ 

તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા અથ

 

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

ી ગો વદ ગુ  યુિનવ સટી, 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

ss: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat
Website: www.sggu.ac.in 

 

૩૦૧૮                                

પચંમહાલ લાની કોલેજોની મા હતી આપવા બાબત. 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક 

રોજગાર અને તાલીમ ગાધંીનગરની) ચુના જુબ જુરાતના તમામ લાઓમા ં

આવેલ રોજગાર કચેર  ખાતે કોલ સે ટર ચા  ુકરવામા ંઆવનાર છે.  માટ પચંમહાલ 

આવેલ તમામ શૈ ણક સં થાઓની મા હતી લા રોજગાર કચેર  ખાતે ઉપલ ધ કરાવી જ ર  હોય નીચે 

આપેલ ગુલ ફોમની લ ક ારા આપની કોલજેની મા હતી મોકલી આપવાની રહશે

ઈમઈેલ આઈડ , ચાલતા કોષ, વગેરની મા હતી આપવાની રહશે

https://forms.gle/BKhifuFbeGfEeMCj8  

  ી ગોિવદ

           

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમા કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ણ 

તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા અથ.  

  

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

, ગોધરા 
થાિપત) 

ss: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahal, Gujarat-389001 

       તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક 

ચુના જુબ જુરાતના તમામ લાઓમા ં

 માટ પચંમહાલ લામા ંઆવેલ 

આવેલ તમામ શૈ ણક સં થાઓની મા હતી લા રોજગાર કચેર  ખાતે ઉપલ ધ કરાવી જ ર  હોય નીચે 

આપેલ ગુલ ફોમની લ ક ારા આપની કોલજેની મા હતી મોકલી આપવાની રહશ.ે મા હતીમા ં કોલેજ ુ ં

મા હતી આપવાની રહશે. 

કા. ુલસ ચવ 

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

           ગોધરા 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમા કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ ણ 
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