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સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ
 
નં.એસ યુ/ડીપાટમે ટ/ સાય સ
  
પિરપ :૨૭૪૩ 
 

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી, ગોધરા ખાતે યુિનવિસટીના ડીપાટમે ટ
શૈ િણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ ની એમ.એસ
સાથે િસ  કરવામા ં આવે છે. એડમીશન િ યા નીચે જણાવેલ સૂચનાઓ 
આવશ.ે  

 * એમ.એસ.સી. સેમે ટર
 આ મરેીટ યાદી િવ ાથ એ ભરલે

આવવાથી વશે ફાઈનલ થતો નથી

જ તેન ુએડમીશન મા ય ગણાશે

 મેરીટ માં સમાિવ  દરકે િવ ાથ એ

૧૧:૦૦ થી બપોર ે૫:૦૦ વા યા

િમકેિનકલ િવભાગના મ નબંર

એક ઝેરો  કોપી સાથ(ે બે પાસપોટ સાઈઝ ફોટા સાથે

 જો જ રી આધાર પુરાવા નિહ

 એડિમશન ક ફમ થયા બાદ િપયા

રકમ તા કાિલક ફ   ે ડીટ/ડિેબટ

ફી વીકારવામાં આવશે નિહ

 ડો ુમે ટ વેરીફીકેશન અન ે એડમીશન ક ફમ કરાવવા આવેલ તમામ િવ ાથ એ કોિવડ

સરકાર ીની ગાઈડ લાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે

આપવામાં આવશે નિહ. જ ેઅંગેની તમામ િવ ાથ એ નોધં લેવી

 જો કોઈપણ િવ ાથ  ારા િનયત સમય મયાદામાં આવીને ફી ભરીને એડમીશન ક ફમ નિહ કરાવવામા ં

આવે તો યારબાદ તે િવ ાથ નો જે

વધુ માિહતી માટે  :-  

૮૪૬૯૭૫૯૬૮૫  
અનીતાબને બારીઆ 
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ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી, ગોધરા
( જુરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ, ગ ુક રુ, ગોધરા. જ.પચંમહાલ

સાય સ/૨૦૨૨/૧૨૨૬૨                               તા

ગોધરા ખાતે યુિનવિસટીના ડીપાટમે ટ ઓફ સાય સ 
એસ.સી. સેમે ટર-૧ ના એડમીશનની િ તીય કામચલાઉ યાદી 
એડમીશન િ યા નીચે જણાવેલ સૂચનાઓ મુજબ 

સેમે ટર-૧ માં વેશ અંગે ની સૂચનાઓ
ભરલે ઓનલાઈન ફોમની િવગતના આધાર ે બહાર પાડેલ

આવવાથી વશે ફાઈનલ થતો નથી. જથેી િવ ાથ ના તમામ ડોકયમેુ ટ વરેીફાઈ થશે

ગણાશે.  

િવ ાથ એ તારીખ.૦૬-૦૭-૨૦૨૨ થી તારીખ-૦૮-૦૭-૨૦૨૨ 

વા યા સુધીમાં ગવમ ટ પોલીટેકનીક કોલજે (ડી લોમાં કોલજે

િમકેિનકલ િવભાગના મ નબંર M-૧૦૯  ખાતે તમામ જ રી ઓરીજનલ ડોકયમુે ટ

બે પાસપોટ સાઈઝ ફોટા સાથ)ે ફી ભરવા માટે હાજર રહેવું

નિહ હોય એવા સજંોગોમાં એડમીશન ર  થશ.ે 

િપયા ૧૨,૨૬૫/- ફી (૭૪૦ િપયા યિુનવિસટી પરી ા ફી સહીત

ડિેબટ કાડથી ભરવાની રહેશ.ે (રોકડ/UPI કે અ ય કોઈ પણ

નિહ) 

ડો ુમે ટ વેરીફીકેશન અન ે એડમીશન ક ફમ કરાવવા આવેલ તમામ િવ ાથ એ કોિવડ

સરકાર ીની ગાઈડ લાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે. પાલન ન કરનાર િવ ાથ ને કે પસમાં

જ ેઅંગેની તમામ િવ ાથ એ નોધં લેવી. 

જો કોઈપણ િવ ાથ  ારા િનયત સમય મયાદામાં આવીને ફી ભરીને એડમીશન ક ફમ નિહ કરાવવામા ં

આવે તો યારબાદ તે િવ ાથ નો જ-ેતે જ યા ઉપર પાછળથી કોઈ પણ હ /દાવો રહેશે નિહ

૯૭૨૭૦૦૮૭૬૭ 
રજનીકાંત સુથારીઆ 

 

કા.કલુસિચવ
ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી

ગોધરા

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

ગોધરા 
થાિપત) 

પચંમહાલ-૩૮૯૦૦૧ 

તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૨ 

સાય સ (કેમે ટી) ની 
કામચલાઉ યાદી  આ 
મુજબ હાથ ધરવામાં 

માં વેશ અંગે ની સૂચનાઓ* 

પાડેલ છે. મરેીટમા ં નામ 

થશ ેઅન ેફી ભયાબાદ 

૨૦૨૨ સધુી સવાર ે

ડી લોમાં કોલજે) ના 

ડોકયમુે ટ અન ેતનેી 

રહેવુ.ં 

િપયા યિુનવિસટી પરી ા ફી સહીત)  ની 

કે અ ય કોઈ પણ મા યમ  થી 

ડો ુમે ટ વેરીફીકેશન અન ે એડમીશન ક ફમ કરાવવા આવેલ તમામ િવ ાથ એ કોિવડ-૧૯ની 

પાલન ન કરનાર િવ ાથ ને કે પસમા ં વશે 

જો કોઈપણ િવ ાથ  ારા િનયત સમય મયાદામાં આવીને ફી ભરીને એડમીશન ક ફમ નિહ કરાવવામા ં

દાવો રહેશે નિહ.  

કલુસિચવ  
ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી 

ગોધરા 














