
 

 

Shri Govin

  ી ગો વંદ ગુ  યિુનવ સટી
 

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

ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૨/૧૩૨૯
 
 

પ રપ - ૨૮૦૫ 

 

સદંભ - જ લા ુટંણી અિધકાર ીની
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલેજોના

અન યે જણાવવા ુ ંક. આપની સં થા કોલેજ ખાતે અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને વુા મતદાર િૃત અ ભયાન 

તગત તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૨ થી તા

પચંમહાલ જ લાના તા કુા જુબ આવતી કોલેજમા ં વુા મતદારોન ેમતદાર યાદ મા ં નામની ન ધણી માટ 

ક પ ુ ંઆયોજન કરવા માનનીય જ લા ુટંણી અિધકાર ી અને કલેકટર ી

જુબ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ 

હાજર રાખી અન ે તેમના નામની મતદાર યાદ મા ં ન ધણી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પ િતથી ણૂ 

કરવાની રહશ.ે  સદર બાબતે આપની સં થા

નીચે જુબ ુ ં ગુલ ફોમ ુ તપણે ભર  તા

મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે
 
 

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

 
 

બડાણ- ઉપર જુબ. 
 
 
 
 
 

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલેજોન આચાય ીઓ તરફ ણ તથા 

જ ર  કાયવાહ  અથ. 

 

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

ી ગો વંદ ગુ  યિુનવ સટી
(ગજુરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

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

 

૧૩૨૯       

જ લા ુટંણી અિધકાર ીની કચેર  ખાતે તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ બેઠક બાબત

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલેજોના આચાય ીઓને 

આપની સં થા કોલેજ ખાતે અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને વુા મતદાર િૃત અ ભયાન 

થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ િનયત પ કમા ં જણાવલે િવગત અ સુાર 

પચંમહાલ જ લાના તા કુા જુબ આવતી કોલેજમા ં વુા મતદારોન ેમતદાર યાદ મા ં નામની ન ધણી માટ 

ક પ ુ ંઆયોજન કરવા માનનીય જ લા ુટંણી અિધકાર ી અને કલેકટર ી, પચંમહાલનો આદશ મળેલ છે

ના રોજ ૧૮ વષ ણૂ થયલે હોય તેવા િવ ાથ ઓન ેસદર ક પમા ંઆદશ અ સુાર 

હાજર રાખી અન ે તેમના નામની મતદાર યાદ મા ં ન ધણી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પ િતથી ણૂ 

 સદર બાબતે આપની સં થા/કોલેજમા ંમતદાર ન ધણી ક પ કૉ-ઓડ નેટરની િનમ ુકં

નીચે જુબ ુ ં ગુલ ફોમ ુ તપણે ભર  તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ બપોર ૩:૦૦ 

મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

https://forms.gle/armQpDNtGZmzbZ3m8  

ી ગોિવદ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલેજોન આચાય ીઓ તરફ ણ તથા 

  

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

ી ગો વંદ ગુ  યિુનવ સટી, ગોધરા 
થાિપત) 

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

      તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૨ 

ના રોજ મળેલ બેઠક બાબત. 

આચાય ીઓને  ઉપરો ત સદંભ 

આપની સં થા કોલેજ ખાતે અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને વુા મતદાર િૃત અ ભયાન 

ના રોજ િનયત પ કમા ં જણાવલે િવગત અ સુાર 

પચંમહાલ જ લાના તા કુા જુબ આવતી કોલેજમા ં વુા મતદારોન ેમતદાર યાદ મા ં નામની ન ધણી માટ 

પચંમહાલનો આદશ મળેલ છે.  

દર ક પમા ંઆદશ અ સુાર 

હાજર રાખી અન ે તેમના નામની મતદાર યાદ મા ં ન ધણી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન પ િતથી ણૂ 

ઓડ નેટરની િનમ ુકં કર  

૦૦ કલાક ધુીમા ં મા હતી 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

ગોધરા 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલેજોન આચાય ીઓ તરફ ણ તથા 



 

 

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

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

 

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

 

Panchmahal District Institute 
Sr.No Name of Institute Date of Camp 

1 Sheth P.T. Arts & Science College 07/09/2022 
2 Shri Sarvajanik Commerce College 06/09/2022 
3 Law College 05/09/2022 
4 Shri J.L.K.Kotecha Arts & S.H. Gardi Commerce College 06/09/2022 
5 Prerna Insti. Of Para Medical Science, Prerna Institute of Nursing 06/09/2022 
6 Shri Raj group of Institute 05/09/2022 
7 Panchshil Arts & Science College, Panchshil Sanitary Inspector College 07/09/2022 

8 Shree Shamlaji Homoeopathic Medical College and Research Institute, 
Shree Shamalaji Nursing College 05/09/2022 

9 Shandipani Institute of Nursing Science 06/09/2022 
10 Shri Jivan Jyot Arts College 05/09/2022 
11 Shri S.P.Patel Arts College 07/09/2022 
12 Eklavya College of Nursing 06/09/2022 
13 M.& V. Arts & Commerce College 07/09/2022 
14 Govt. Arts & Science College,Jambughoda 05/09/2022 
15 M.M. Gandhi Arts & Commerce College 07/09/2022 
16 Devraj Group of Instittute 06/09/2022 
17 Shri Nilkanth Group of Colleges 05/09/2022 
18 Govt. Arts & Science College, Morva Hadaf 06/09/2022 
19 J. R. Desai School of Nursing 05/09/2022 
20 Govt. Arts College, Shahera 06/09/2022 
21 Shri Muktjivan Swamibapa kelavani Mandal Sanchalit Arts College 05/09/2022 
22 Jay Jalaram Homeopathy & Medical College  06/09/2022 
23 GVM Group of Colleges (All Colleges) 07/09/2022 

 
 
 
 

 


