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ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧/૪૦૭૯
 

પ રપ - ૨૩૫૮ 
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કો

ઇ ચા ીઓ તથા કૉ-ઓડ નેટર ીઓને

કસી /૨૦૨૦-૨૧/૩૨૦૯ અ વયે 

ઉજવણી િનિમ  ે િશ ણ િવભાગ

સશ તકરણ ગનેો રાખવામા ંઆવેલ છે

તથા િવ ાથ નીઓ પોતાના ભાવો ર ુ કરશે

િૃત લાવવા માટ આપની ક ાએથી વેબીનારમા ં ભાગ લવેા 

િવ ાથ નીઓ ભાગ લે ત ેમાટ તેઓને મા હતગાર કરશો
 

તાર ખ- ૦૮/૦૩/૨૦૨૧ 

સમય-  ૧૨:૦૦ કલાક 

વેબીનારમા ંભાગ લવેા માટની લ ક

ફસ કુ મારફતે જોડવા માટની લ ક
 
 

  
 

બડાણ- ઉપર જુબ. 
 

િત, 

- િુનવિસટ  સલં ન તમામ 

કૉ-ઓડ નેટર ી તરફ. 

 

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

 ી ગો વદ ગુ  યુિનવ સટી, 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત
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૪૦૭૯                   

વિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો/અ ુ નાતક ક ો/ભવનોના 

ઓડ નેટર ીઓન ે ક.સી. , અમદાવાદના તા.૦૫/૦૩

 જણાવવા ુ ંક, તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ “ તરરા ય મ હલા દન

િશ ણ િવભાગ ારા ઓનલાઈન વે બનાર ુ ં આયોજન કરલ છે

નો રાખવામા ંઆવેલ છે. મા ંમાન. અ સ ચવ ીની અ ય તામા ંમ હલા િશ ણિવદો 

પોતાના ભાવો ર ુ કરશ.ે ઉપરો ત બબાતે આપની કોલજેની િવ ાથ નીઓમા ંપણ 

આપની ક ાએથી વેબીનારમા ં ભાગ લવેા ચુના આપશો 

િવ ાથ નીઓ ભાગ લે તે માટ તેઓન ેમા હતગાર કરશો. વે બનારની તાર ખ અને લ ક નીચે જુબ છે

વેબીનારમા ંભાગ લવેા માટની લ ક- http://bit.ly/WDC8321A  

ફસ કુ મારફત ેજોડવા માટની લ ક- FB Live/KcgGujarat  

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો/અ ુ નાતક ક ો/ભવનોના આચાય ીઓ

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

, ગોધરા 
થાિપત) 

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

                તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ 

ભવનોના આચાય ીઓ/પી.  

૦૩/૨૦૨૧ના પ  માકં: 

તરરા ય મ હલા દન”ની 

કરલ છે.  વે બનાર મ હલા 

અ સ ચવ ીની અ ય તામા ંમ હલા િશ ણિવદો 

ઉપરો ત બબાતે આપની કોલેજની િવ ાથ નીઓમા ંપણ 

પશો તથા મહ મ સં યામા ં 

ખ અને લ ક નીચે જુબ છે. 

 કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

ગોધરા 

આચાય ીઓ/પી. . ઇ ચા ીઓ 
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Pragna Puram, Opp" PRL, Near L D College of Engineering Ahmedabad-380 015.

Pb. :O79-16302O77 . Fax : 079-263tr267 . Website : www.kcg.gujarat.gov.in
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