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ગદુક્પુર, ગોધરા
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Government Polytechnic Campus
Gadukpur, Godhra
Dist. Panchmahals Pin Code 389001

To,
The Registrar,
Shri Govind Guru University,
Government Polytechnic Campus,
Gadukpur,Godhra.

Date: ___/___/____

વિષય :પ્રોવિઝનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ મેળિિા બાબત
Subject : - Application for obtain Provisional Degree Certificate
મે.સાહેબશ્રી, / Dear Sir,
ઉપરોક્ત વિષય પરત્િે સવિનય જણાિિાનું કે હું નીચે સહી કરનાર પ્રોવિઝનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ મેળિિા માર્ટે અરજી કરું છું .જે ની વિગતો
નીચે મજબ છે .
With reference to the above Subject I Undersigned apply for the Provisional Degree Certificate the
particular are as Under.
વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ
Name of Student
2 સરનામું
Address
3 મોબાઈલ નુંબર
Mobile Number
4 કોલેજનું નામ
Name of College
5 ઈ-મેઈલ એડ્રેસ
E-Mail Address
6 પરીક્ષાનું નામ
Name of Exam
7 એસપીઆઈડી નુંબર
SPID Number
8 બેઠક નુંબર
Seat No.
9 પરીક્ષાનું િષષ અને મવહનો
Year and Month of Exam
10 યવનિસીર્ટીની ફીની પહોચ જોડેલ છે ?
University Fees Paid Receipt Attached ?
1

_____________________
અરજદારની સહી

હા
Yes

ના
No

________________________
આચાયષની સહી અને વસક્કો

નોધ: ફોમષમાું માવહતી અધરી કે ખોર્ટી દર્ાષિિામાું આિેલ હર્ે તો ફોમષ રદ કરિામાું આિર્ે .
Note : Incomplete Application Treated Cancel.
બીડાણ : ૧. જે -તે પરીક્ષાના છે લ્લા િષષની માકષર્ીર્ટની ઝેરોક્ષ નકલ / સેમેસ્ર્ટર સીસ્ર્ટમ હોય તો છે લ્લા બે સેમેસ્ર્ટરની માકષર્ીર્ટની ઝેરોક્ષ નકલ
સામેલ કરિી.
Excluser: 1. Xerox Copy of Last Year Examination Marksheet/ If Semester System Xerox Copy of Marksheet of Last
Two Semester
૨. ફોર્ટો આઈડી પ્રૂફ
2. Photo ID Proof
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કામચલાઉ પદિી પ્રમાણપત્ર અુંગે ફોમષ ભરનાર વિદ્યાર્થીએ નીચે દર્ાષિલ
ે સૂચનાઓ કાળજીપૂિકષ િાુંચિી.
૧. જે ઓ કામચલાઉ પદિી પ્રમાણપત્ર મેળિિા પાત્ર હોય અને તેમણે તેનું આિેદનપત્ર જરૂરી વિગતો સાર્થે ભરિાનું રહેર્ે.
૨. આ યવનિર્સષટર્ટ તરફર્થી કામચલાઉ પદિી પ્રમાણપત્ર મેળિિા માર્ટેની ફી રૂ. ૨૦૦/- વનયત કરિામાું આિેલ છે .
૩. આિેદન પત્ર www.sggu.ac.in િેબસાઇર્ટ પરર્થી મળી ર્કર્ે.
૪. એક િખત ફી ભયાષ પછી પરત મળી ર્કર્ે નહીં કે ભવિષ્યના હેત માર્ટે અનામત રાખિામા આિર્ે નહીં.
૫. અન્ય જરૂરી વિગતો કામચલાઉ પદિી ફોમષમાું દર્ાષિિામાું આિેલ છે .
૬. કોઈપણ કારણોસર ફોમષ રદબાતલ કરિાનું ર્થાય તો તે શ્રી ગર ગોવિુંદ યવનિર્સષટર્ટને અબાવધત અવધકાર રહેર્ે. જે અરજદારને માન્યકતાષ ર્થર્ે.

કલસવચિ
શ્રી ગોવિુંદ ગર યવનિર્સષર્ટી
ગોધરા

