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ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૦/૩૩૭૧
 
 

પ રપ - ૨૧૬૪  
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન િશ ણ િવ ાશાખાના  એમ

ચલાવતી તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક

એમ.એડ. મ ય થ વેશ યા હાથ ધરવાની હોઈ

પ કમા ં તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ સાજંના 

કોપીમા ંમોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે

  

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન  એમ

તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા 

 

 

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

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

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

 

૩૩૭૧                       

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન િશ ણ િવ ાશાખાના  એમ.એડ. (મા ટર ઓફ એ કુશન

ચલાવતી તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને જણાવવા ુ ં ક, શૈ ણક વષ ૨૦૨૦

મ ય થ વેશ યા હાથ ધરવાની હોઈ. આપની કોલજેની તમામ મા હતી િનયત ન નુાન 

સાજંના ૪:૦૦ કલાક ધુીમા ં ઈ-મેઈલ આઈડ . cs@sggu.ac.in

જણાવવામા ંઆવે છે.  ગ ેિવ દત થઇ કાયવાહ  કરશો.

કા

ી ગોિવદ

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન  એમ.એડ. (મા ટર ઓફ એ કુશન) અ યાસ મ ચલાવતી 

તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા સા ું

  

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.૧૮/૦૯/૨૦૨૦ 

મા ટર ઓફ એ કુશન) અ યાસ મ 

૨૦૨૦-૨૧ માટ ઓનલાઈન 

આપની કોલજેની તમામ મા હતી િનયત ન નુાન 

cs@sggu.ac.in પર સો ટ 

. 

 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

ગોધરા 
 

અ યાસ મ ચલાવતી 

સા ું. 



 

 

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

ી ગો વદ ગુ  યુિનવ 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 
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