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ન.ં એસજીજીય/ુએકેડેપિક/૨૦૨૧/૫૪૨૫             તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ 

 

પરરપત્ર : ૨૩૮૧ 
 

પિષય : ઓનલાઈન શૈક્ષણિક કાયયના આયોજન બાબત..  
સદંર્ય : (૧) પશક્ષિ પિર્ાગ, ગજુરાત સરકારનો તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧ નો િરરિત્ર ક્રિાકં: કરન/૧૦૨૦૨૦/ 

૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧ 

 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન તિાિ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓને ઉિરોક્ત પિષય અન્િયે જિાિિાનુ ંકે, 
પશક્ષિ પિર્ાગ, ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા ઉિરોક્ત સદંર્ય દપશિત િરરિત્રથી રાજ્યની સરકારી યપુનિપસિટીઓને 
જરૂરી સચૂનો પરૂા િાડિાિા ંઆિેલ છે. જે ધ્યાને લઈ આિશ્રી દ્વારા કોરોનાના િધતા સકં્રિિિા ંસિેની 
સલાિતીના ર્ાગરૂિે િરરસ્સ્થપતને ધ્યાનિા ંરાખીને ઓનલાઈન પશક્ષિકાયયનુ ંઆયોજન કરી શકાય. જે ધ્યાને 
લેિા પિનતંી છે.  

 
 
  

 
કા. કુલસણચિ 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુૂ યપુનિપસિૅટી, 
ગોધરા. 

ણબડાિ : સદંર્ય દપશિત િરરિત્ર 

 
 

પ્રપત, 

- શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન તિાિ કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયિાહી સારૂ. 
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