
 

 

Shri Govind Guru University, Godhra

 

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

ન.ંએસ /ુ હસાબી/૨૦૨૨/૧૨૪૭૬

 

પ રપ - ૨૭૭૦ 
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ંક 

સલં ન કોલજેોને કરવામા ંઆવતી િવિવધ કુવણીઓમા ંસરળતા 

કોલેજોને તઓેના બક ખાતની િવગત તા

િવગતો ભર  મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે
 

ગુલ ફોમ લક : https://forms.gle/
 
 

ન ધ: ઉપરો ત ગુલ ફોમ લ ક થી રૂ  પાડલ બક ખાતાની િવગતો કોલેજોન ેભિવ યમા ંથનાર કૂવણીઓ 

માટ આખર  ગણાશ.ે 
 
 

 

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

સરકારી પોલીટેકનીક કે પસ, ગદુકપુર, ગોધરા. િજ.પંચમહાલ

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

૧૨૪૭૬      

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ંક 

સલં ન કોલજેોને કરવામા ંઆવતી િવિવધ કુવણીઓમા ંસરળતા રહ તે હ થુી િુનવિસટ  સલં ન તમામ 

કોલેજોને તઓેના બક ખાતની િવગત તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ ધુીમા ં સાથે સામલે ગુલ ફોમ લ ક જુબની 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

https://forms.gle/26P7Y7E1UzdxAykXA 

ઉપરો ત ગુલ ફોમ લ ક થી રૂ  પાડલ બક ખાતાની િવગતો કોલેજોન ેભિવ યમા ંથનાર કૂવણીઓ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ

િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ જ ર  કાયવાહ  કરવા અથ

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

, ગોધરા 
થાિપત) 

પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧ 

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

  તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ંક ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  

રહ તે હ થુી િુનવિસટ  સલં ન તમામ 

મા ં સાથે સામલે ગુલ ફોમ લ ક જુબની 

ઉપરો ત ગુલ ફોમ લ ક થી રૂ  પાડલ બક ખાતાની િવગતો કોલેજોન ેભિવ યમા ંથનાર કૂવણીઓ 

 
 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  

ગોધરા 

કોલેજોના આચાય ીઓ તરફ જ ર  કાયવાહ  કરવા અથ.


