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(ગુજયાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વાયા સ્થાપત)

વયકાયી રીટે કનીક કેમ્વ, ગદુ કુય, ગધયા. જજ.ંચભશાર-૩૮૯૦૦૧

નં.એકેડપે ભક/૩૩૯૯/૨૦૨૦

તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦

રરત્ર-૨૧૭૦
ુ ના:
એમ.કોમ./ એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ /એએ.ફી./એએ.એમ. અભ્યાસક્રમમાાં પ્રથમ સેમેસ્ટરમાાં પ્રવેશ અંગે સચ
શ્રીભાન,

ભાનનીમ કુરપતશ્રીના અદે ળ નુવાય ળૈક્ષણિક લષ ૨૦

૨૦-૨૧ ભાટે ઈયક્ત ભ્માવક્રભભાં પલદ્યાથીઓના

પ્રલેળ ભાટે નીચેની ફાફતનુ ં ખાવ ધ્માન યાખલા તેભજ સ ૂચનાઓ ને અદે ળનુ ં ચુસ્તિે ારન કયલા
જિાલલાભાં અલે છે .
પ્રવેશ અંગે ની સ ૂચનાઓ:૧.

પ્રલેળની વં ૂિષ જલાફદાયી કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રની યશેળે.

૨.

કરેજ/ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્ર

દ્વાયા

યુપનલપવિટી દ્વાયા જે પલમ

ની ભંજુયી શમ તેની ભાહશતી

કરેજ/નુસ્નાતક કેન્દ્રએ નટીવ ફડષ ય પલદ્યાથીને સ્ષ્ટ લંચામ તે યીતે મુકલી.
૩.

.

દયે ક પલદ્યાથીએ યુપનલપવિટી લેફવાઇટ
ઓનરાઇન પ્રલેળ પભષ બયલાનુ ં

www.sggu.ac.in ય Admission-2020 ણરિંકભાં જઇ

યશેળે ને તભાભ ડકયુભેન્દ્ટ ઓનરાઇન

વફપભટ કયાલલાના

યશેળે. કરેજ ખાતે શાડષ કીભાં વફપભટ કયલાનુ ં યશેળે નશી.
ફ.

પલદ્યાથીએ જે ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્ર

/કરેજ ભાં પ્રલેળ રેલા ભાંગતા શમ તે દયે ક ભાન્દ્મ

નુસ્નાતક કેન્દ્ર/કરેજનુ ં રગ પભષ બયલાનુ ં યશેળ.ે
૪.

કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રએ

યુપનલપવિટી લેફવાઇટ www.sggu.ac.in ય Admission-2019 ણરિંકભાં જઇ

યજે-યજ પ્રલેળ પભષને ઓનરાઇન લેયીપાઇ કયલાનુ ં યશેળે ને

પલદ્યાથીને પયજીમાત શોંચ અલાની

યશેળ.ે
૫.

પલદ્યાથીને પ્રલેળ ભેયીટના અધાયે જ અલાન યશેળે. ઓડીનન્દ્વીવ ને યે ગ્યુરેળનભાં જિાવ્મા મુજફ
પ્રલેળ કામષલાશી કયલી . ( પલગત યુપનલપવિટીની લેફવાઇટ યથી ભી ળકળે .) જેભાં વંરગ્ન પલમભાં
પનમત ઇન્દ્ટેક કેેવીટી પ્રભાિે જ પ્રલેળ અી ળકાળે

. આન્દ્ટેક કેેવીટી કયતા લધાયાના અેર પ્રલેળ

ભાન્દ્મ ગિાળે નશી તેભજ તેની વઘી જલાફદાયી કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રની યશેળે.
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૬.

દયે ક ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્ર/કરે

જે નીચે પ્રભાિે સ્ષ્ટ જાશેયાત પ્રલેળ

દ્વાય ાવે મુકલી.

(જમ્ફ ઝેયક્ષભાં મુકવુ)ં
૧.

ભેયીટ માદીભાં નાભ અલતાં ક્રભળઃ જમાં પનમત વંખ્મા વભાપ્ત થળે તમાં પ્રલેળ ફંધ થળે.

૨.

ભેયીટ નુવાય માદીભાં નાભ અલલાથી પ્રલેળ પાઇનર થત નથી, અગના ભેયીટ ધયાલનાય
કેટરા પલદ્યાથી પ્રલેળ રે છે તેના ય અધાય યાખે છે.

૩.

ભેયીટ માદીઓ પનમત તાયીખે જ જાશેય કયલી ને તમાયફાદ જ પી સ્લીકાયલાની કામષલાશી કયલાની
યશેળે. પલદ્યાથીએ વભમવય શાજય યશેવ ુ ં વીટની ઈરબ્ધતાને અધાયે પ્રલેળ પ્રહક્રમા ચાલુ યશેળે.

૪.

પનમત તાયીખે પી નશી બયનાયન પ્રલેળ ય કઇ પધકાય યશેળે નશી , અ ફાફતે લાંધા -પલયધપલલાદ વંબાલાભાં અલળે નશી.

૫.

પ્રલેળ ભાટે કઆિ એજન્દ્ટ/ભધ્મસ્થી વાથે નાિાકીમ વ્મલશાય કયલ નશી.

૭.

પનમભાનુવાય ડીલીઝન/પલમ દીઠ વંખ્મા બયાઇ જતા પ્રલેળ ફંધ થળે.

૮.

દયે ક ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્ર/કરેજએ ચુસ્ત યીતે ભેયીટ નુવાય જ પ્રલેળ અળે . તે ભાટે યુપનલપવિટીએ
ઓબ્ઝલષય નીભેરા છે ને ભેયીટ રીસ્ટ ફશાયન એકિ પ્રલેળ અલ નશી
ગિાળે તથા તે પલદ્યાથીનુ ં યજીસ્રેળન થળે નશી

ને તેની વઘી જલાફદાયી

. ન્દ્મથા તે પ્રલેળ યદ્દ
કરેજ/ી.જી. કેન્દ્ર ની

યશેળ.ે
૧.

નાભત કક્ષાના પલદ્યાથીઓને જાપતના ુયાલાની નકર વાથે યજી અલાની યશેળે.

૨.

ફક્ષીંચના પલદ્યાથીઓએ વક્ષભ પધકાયી દ્વાયા અલાભાં અલેર એપપ્રર
નન-ક્રીભીરેમય વટીહપકેટની નકર પ્રલેળ પભષ વાથે જડલી પયજીમાત છે

-૨૦૧૮ કે તે છીના
. ન્દ્મથા અલા

પલદ્યાથીને નાભતન રાબ ભલાાત્ર થળે નહશ.
૩.

અપથિક યીતે નફા લગોના પલદ્યાથીઓએ વક્ષભ પધકાયી દ્વાયા અલાભાં અલેર એપપ્રર -૨૦૧૯
કે તે છીના વટીહપકેટની નકર પ્રલેળ પભષ વાથે જડલી પયજીમાત છે . ન્દ્મથા અલા પલદ્યાથીને
નાભતન રાબ ભલાાત્ર થળે નહશ.

૪.

પ્રલેળ પળડયુરભાં નક્કી કયામા મુજફ ઓન ભેયીટની માદીભાં, ગુિલત્તાના ધયિે અલતા તભાભ
પલદ્યાથીઓન વભાલેળ કમાષ ફાદ જ નાભત કક્ષાભાં અલતા પલદ્યાથીઓની ભેયીટ માદી જાશેય
કયલાની છે . ઓન ભેયીટભાં અલતા પલદ્યાથીઓને તે પ્રભાિે પ્રલેળ અલ તેભને નાભત
માદીભાં વભાલલા નશી, યુપન.ની ભંજુયીથી નાભત જગ્માઓ ઓનભાં ફદરાલલાની યશેળ.ે
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૫.

નાભતની ટકાલાયીની જગ્માઓ, ઓન ભેયીટન વભાલેળ પાઇનર ના થામ તમાં સુધી કઆિ
વંજગભાં બયલી નશી કે ઓન કયલી નશી

. ન્દ્મથા કરેજ/ી.જી. કેન્દ્ર ની કામદે વયની વં ૂિષ

જલાફદાયી યશેળે.
૬.

નાભતજગ્માઓનીટકાલાયી
() નુસણુ ચત જાપત

ડીલીઝન/પલમ દીઠ
૭%

(ફ) નુસણુ ચત જનજાપતઓ

૧૫%

(ક) વાભાજજક ને ળૈક્ષણિક યીતે છાત લગષ

૨૭%

(ડ) અપથિક યીતે નફા લગો

૧૦%

(ગ) પલકરાંગ ............. ૩% (તભાભ કક્ષાભાં વભાપલષ્ટ)
() નાભત જગ્માઓ કુર ૪૯% યશેળે.
(ફ) ઓન જગ્માઓ ૫૧% યશેળે.
(ક) ઇ.ડબ્્યુ.એવ. કેટેગયીની ૧૦% વીટ કુર વીટ ઈયાંતની યશેળે.
Special Provision for Concession for the wards of kashmiri migrant (MHRD
Letter No.3-1/2012 NER-Dated:7th March-2013
(i) Relaxation in CUT OFF percentage up to 10% subject to minimum eligibility
requirement.
(ii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.
(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional
institution.
(iv) Waiving of domicile requirements.
૯.

પભષ રેલાની તાયીખ વભાપ્ત થમા છી જે પલદ્યાથીઓના હયિાભ જાશેય થમા શમ કે સુધાય લધાય
થમ શમ તેલા પલદ્યાથીઓના પભષ કાયિ વાથેની રેણખત યજી રઆ , ભેયીટભાં અલતા શમ તે ક્રભ
મુજફ ને જગ્મા ખારી શમ તેલા પ્રલેળ અલાનુ ં યાખવુ.ં

૧૦. શ્રી ગપલિંદ ગુરુ યુપનલપવિટી પલસ્તાયની કરેજભાં સ્નાતક થમેર શમ તે પવલામના ગુજયાત યુપનલપવિટી કે
ન્દ્મ યુપનલપવિટીના પલધાથીઓને કઇિ વંજગભા શ્રી ગપલિંદ ગુરૂ યુપનલપવિટીના પ્રપલઝનર
એડપભળન એરીજીફીરીટી વટીપીકેટ (P.A.E.C)/પાઇનર એડપભળન એરીજીફીરીટી વટીપીકેટ (F.A.E.C)
પવલામ પ્રલેળ પભષ યત સ્લીકાયલા નશી. જે ઓનરાઇન યજી કયીને ભેલી ળકાળે.
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૧૧. પ્રલેળ ભેલનાય પલદ્યાથીઓની પી સ્લીકાયતી લખતે વર ભાકષ ળીટ ને યજીસ્રેળન ભાટે ત્રિ પટા
ચ ૂક રેલા ને પ્રલેળ કામષ  ૂરું ન થામ તમાં સુધી , ખાવ વંજગ પવલામ વર ગુિત્રક યત કયવુ ં
નશીં, વદયહુ ં પનમભ ચુસ્તિે ભર કયલ . કઇિ વંજગભાં અ ભાટે પલદ્યાથીઓને યુપનલપવિટીભાં
ભકરલા નશીં.
૧૨. પલમ ને પ્રલેળની ાત્રતા ફાફતે વં ૂિષ ચકાવિી કયીને જ

કરેજ/ી.જી. કેન્દ્ર એ પ્રલેળ અલ .

યજીસ્રેળન ફાફતે યુપનલપવિટી તયપથી રગથી હયત્ર કયલાભાં અલળે.
૧૩. નટીવ ફડષ ઈય જે પ્રલેળ માદીઓ મુકામ તેની નકર પયજીમાત યીતે વાંજના ૫

:૦૦ લાગ્મા સુધીભાં

રૂફરૂ/ઇ-ભેર (faculty@sggu.ac.in) ય શ્રી ગપલિંદ ગુરૂ યુપનલપવિટીભાં નીચે દળાષલેર ત્રકભાં
અલાની છે . તેભાં ટકાલાયી ચ ૂક રખેર શલી જઇએ.
.___________ભાન્દ્મ નુસ્નાતક

તાયીખ__________પ્રલેળ માદીનં
કેન્દ્ર/કરેજએનુનાભ____________
ં
ક્રભ

પલદ્યાથીનુ ં નાભ પલદ્યાથીના પ્રાપ્ત ટકા

૧

૨

કેટેગયી ફેઠકનં./ભાકષ ળીટ નં.

૩

૪

૫

યીભાકષ
૬

૧૪. નાભત કક્ષાના પલદ્યાથીઓની જગ્માઓ
. ઓન કેટેગયીભાં રાન્દ્વપય કયતા શેરા યુપનલપવિટીની  ૂલષભજ
ં ુ યી રેલી પયજીમાત છે.
ફ.

ભેયીટ માદીઓ ત્રિ

થી ચાય જગ્માએ મુકલી

. પવક્યુયીટીની ાક્કી વ્મલસ્થા કયલી

, જેથી

વ્મલસ્થાને સ્થાન ના યશે.
૧૫. પ્રલેળ અપ્મા ફાદ જ જગ્માઓ ખારી યશેતી શમ ત ઈરબ્ધતાના અધાયે કેન્દ્ર વયકાય

/યાજમ

વયકાયના કભષચાયીઓ કે જેભની ફદરી શ્રી ગપલિંદ ગુરૂ યુપનલપવિટીભાં થઆ છે તેભના ફાકને
ગુિલત્તાના ધયિે પ્રલેળ અલ.
૧૬. શ્રી ગપલિંદ ગુરૂ યુપનલપવિટી દ્વાયા પ્રલેળ પ્રહક્રમા પનમભ મ ૂજફ થામ છે કે કેભ તે તાવ ભાટે ઓબ્ઝલષય
પનભલાભાં અલળે તેઓ કુરપતશ્રીને વીધ યીટષ અળે. તેઓ જે ભાહશતી ભાંગે તે કરેજએ અલાની
યશેળ.ે
૧૭. એક લખત પલદ્યાથીએ જે પલમ વાથે નુસ્નાતક દલી ભેલી શઇ તે

જ પલમ વાથે પયીથી તે

નુસ્નાતક કક્ષાએ કયી ળકળે નહશ.
૧૮. પનમપભત કે મુરાકાતી ધ્માક દયે કે લધુભાં લધુ કષ દીઠ એક વેભેસ્ટયભાં ૪0 થી લધુ વ્માખ્માન રઆ
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ળકળે નહશ.
૧૯. દયે ક વેભેસ્ટયભાં પલદ્યાથીઓની શાજયી તભાભ પલમના ધ્માકશ્રીઓએ પયજીમાત રેલી , જે પલદ્યાથીઓ
વતત ગેયશાજય યશે તેભને નટીવ અી , તે છીના વેભેસ્ટયભાં પ્રલેળ યદ કયલ . દયે ક વેભેસ્ટયભાં
શાજયી ત્રકભાં તાયીખ લાય શાજયી બયી પનમત શાજયીત્રક દયે ક વેભેસ્ટય વભાપ્ત થમા છી ૧૫
હદલવભાં રગ સ્ટેટભેન્દ્ટ વાથે યુપનલપવિટીને ચ ૂક ભકરલા

. પ્રપેવય આન્દ્ચાર્જશ્રીએ જેભની શાજયી

પનમભ મુજફ ઓછી શમ તેભના યીક્ષા પભષ યદ કયલા ભાટે યીક્ષા ળરૂ થલાના ૧૫ હદલવ શેરા
યુપનલપવિટીભાં યે કડષ વહશત ભકરી અલા . કઇની ખ ૂટતી શાજયી યુપનલપવિટી ભાપ કયળે નહશ તે ફાફત
પલદ્યાથીઓને જિાલલી તથા પલદ્યાથીઓને શાજયી ભાપ કયલા યુપનલપવિટીભાં ભકરલા નહશ કે ભાન

.

કુરપતશ્રીને બરાભિ કયલી નશી . ુયતી શાજયી પવલામ યીક્ષાભાં ફેવલા દે લાભાં અલળે નહશ

. અ

ફાફતની જલાફદાયી વં ૂિષ યીતે પ્રપેવય આન્દ્ચાર્જશ્રીઓની યશેળ.ે
૨0.

પલદ્યાથીન પ્રલેળ યદ કમો શમ ત તેની જાિ યુપનલપવિટીને લશ્મ કયલી.

૨૧. વેભેસ્ટયની ળરૂઅતભાં જ ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્ર/કરે જે નટીવફડષ ય મ ૂકી પલદ્યાથીનુ ધ્માન દયવુ ં કે
પનમભાનુવાય દયે ક વેભેસ્ટયભાં વં ૂિષ શાજયી યાખલી અલશ્મક છે

, વેભેસ્ટય ભંજુય થતા નહશ શમ ત

યીક્ષા પ્રલેળ યદ કયલાભાં અલે છે . તેથી શાજયીની ફાફતભાં પનમપભતતા યાખલી જરૂયી છે . અ પનમભ
દયે ક લગષભાં વભજાલલ . યુપનલપવિટીભાં શાજયી ત્રક પવલામ યીક્ષા પભષ સ્લીકાયળે
યુપનલપવિટી શાજયી ભાપ કયળે નહશ . જેભના પભષ શાજયીના કાયિે

નશી ને

યદ્દ કયલાના શમ તેને જુદા વભમે

રેણખત નટીવ અી જાિ કયલી ને યીક્ષા ળરૂ થલાના ૧૫ હદલવ શેરા પભષ યદ્દ કયી પલદ્યાથીઓને
જાિ િ કયલી. તદ્દનુવાય યુપનલપવિટીના યીક્ષા પલબાગને પભષ યત ખેંચલા અંગે ફેઠક નંફય વશીત
જાિ કયળ.
૨૨. પલદ્યાથીઓની ખ ૂટતી શાજયી ભાટે ભાત્ર યીક્ષા પભષ

Withdraw કયલા બરાભિ કયલી . તે પવલામ તે

યતલે કામષલાશી થઆ ળકળે નહશ, ખ ૂટતી શાજયી ભાપ કયલા યુપન.ભાં કેવ ભકરલા નહશ.
૨૩. યીક્ષા પભષ યદ્દ કયલાની જલાફદાયી અચામષશ્રી /પ્રપેવય આન્દ્ચાર્જશ્રીની યશેળે . યુપનલપવિટી તે યતલે
જલાફદાય યશેળે નહશ. તેની નોંધ રેલા પલનંતી છે .
૨૪. પ્રલેળ અલા અંગેન ુ ં ભેયીટ યુપનલપવિટી ધાયાધયિ મુજફ નક્કી કયી પ્રલેળ અલ.
૨૫. હયઝ્ટ જાશેય થમેર શઇ ને ભાકષ ળીટ યુપનલપવિટીભાંથી અલેર ના શઇ તેલા વંજગભાં ઇન્દ્ટયનેટ
યથી ડાઈનરડ કયે ર ભાકષ ળીટ પપ્રન્દ્વીારશ્રીના વશી પવક્કા કયાલી વાભેર કયે ત તેલા પભષ

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

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનનિંર્સિટી, ગોધરા
(ગુજયાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વાયા સ્થાપત)

વયકાયી રીટે કનીક કેમ્વ, ગદુ કુય, ગધયા. જજ.ંચભશાર-૩૮૯૦૦૧

સ્લીકાયલાનુ ં યાખવુ.ં
૨૬. વંસ્થાભાં યે ણગિંગના પનમભનુ ં ચુસ્તિે ારન થામ તે જલાની જલાફદાયી જે તે વંસ્થાના

આન્દ્ચાર્જ/અચામષશ્રીની યશેળે . જે પલદ્યાથી યે ગીગ કયતા કડાળે ત તેન પ્રલેળ યદ થળે અ સ ૂચનાન
ચુસ્ત િે ભર કયલ.

૨૭. ફશાયની યુપનલપવિટીના પલદ્યાથીઓ ભાટે ૫ % ક્લટા યાખલ જ જગ્માઓ ખારી શમ ત શ્રી ગપલિંદ ગુરુ
યુપનલપવિટીના પલદ્યાથીઓને ભેયીટના અધાયે તક અલી.
૨૮. ૬૨ લષથી ઈયના કઇ િ વ્મક્ક્તને ડામયે કટય, આન્દ્ચાર્જ ડામયે કટય કે ી.જી. આન્દ્ચાર્જ તયીકે કઆિ
વંસ્થાભાં ચાલુ યાખી ળકાળે નશી.

પી સ્રકચર
૧.

ગ્રાન્દ્ટેફર ને વે્પ પામનાન્દ્વ કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રએ પી સ્રક્ચય ભાટે હયત્ર-૮૧૮ ધ્માને રેલાન યશેળે.

૨.

દયે ક પ્રકાયની પી યુપનલપવિટીના પનમભ પ્રભાિે રેલાની યશેળે. ુયાલા વાથે રેણખતભાં લધાયે પી રીધાની
પહયમાદ અલળે ત યુપનલપવિટીના ધાયાધયિ મુજફ કડક કામષલાશી કયલાભાં અલળે. હડઝીટના સ્લરૂભાં
િ કઇ પી રઇ ળકાળે નશી. અ ફાફતની વં ૂિષ જલાફદાયી અચામષશ્રી/ી.જી આન્દ્ચાર્જની યશેળે.

૩.

કઇિ કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રભાં પનમત વંખ્મા કયતા એકિ પલદ્યાથી લધાયે રેલાભાં અલળે, ત અલા
પલદ્યાથીઓની યજીસ્રેળનની કઇ જલાફદાયી યુપનલપવિટીની યશેળે નશી.

૪.

રગ રગ નાભે કઇ લધાયાની પી કે ડીઝીટ રઆ ળકળે નશી.

૬.

સ્ટડી ભટીયીમર, રેફયે ટયી પી કે ન્દ્મ કઇ િ નાભે યુપનલપવિટીના ધાયાધયિથી પલરુદ્ધ લધાયે પી
રેલાળે ત કૉરેજ/ી.જી. કેન્દ્રની ભાન્દ્મતા યદ્દ થળે અ ભાટે યુપનલપવિટીની કઇ જલાફદાયી યશેળે નશી.

૭.

તભાભ કરેજ/ી.જી કેન્દ્રએ વેભેસ્ટયદીઠ જ પી રેલાની યશેળે. કઇિ વંજગભાં અખા લષની પી રઆ
ળકળે નશી.

૮.

સ્લપનબષય કરેજ/ી.જી. કેન્દ્ર યુપનલપવિટીની વંરગ્ન/ભાન્દ્મ કરેજ/ી.જી. કેન્દ્ર શઇ, પનમભ નુવાય સ્ટાપ,
લકષ રડનુ ં જે ભશેકભ છે તે રાગુ યશેળે. તેથી જરૂયી ક્રાકષ , ગ્રંથાર, સ્ટષ વ ટીચય, ટાલાા લગેયે તભાભ
સ્ટાપને પયજીમાત પનભલાના યશેળે. ન્દ્મથા યુપનલપવિટી ભાન્દ્મતા યદ્દ કયલા સુધીના ગરા ચુક રેળે.
તભાભ સ્ટાપને વયકાયશ્રીના યુપનલપવિટીના ધાયાધયિ મુજફ પયજીમાત યીતે  ૂય ગાય અલાન છે .
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(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનનિંર્સિટી, ગોધરા
(ગુજયાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વાયા સ્થાપત)

વયકાયી રીટે કનીક કેમ્વ, ગદુ કુય, ગધયા. જજ.ંચભશાર-૩૮૯૦૦૧

એમ.કોમ./ એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ /એએ.ફી./એએ.એમ. અભ્યાસક્રમમાાં શૈક્ષણિક વષષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં પ્રથમ
સેમેસ્ટરમાાં મેરીટ યાદીઓના આધારે પ્રવેશ કાયષવાહીન ાંુ સમય ત્રક

ક્રમ

કાયષવાહી
પલધાથીઓને ઓનરાઇન પ્રલેળ પભષ બયલાની ને નુસ્નાતક

)૧(
)૨(

૦૫/૧૦/૨૦૨૦

ઓન ને નાભત ભેયીટ પ્રથભ માદીની જાશેયાત

૦૬/૧૦/૨૦૨૦

સ્લીકાયલાન વભમ (કરેજના વભમ મુજફ)

(૪)

૦૬/૧૦/૨૦૨૦ થી
૧૪/૧૦/૨૦૨૦
૧૫/૧૦/૨૦૨૦

વેભેસ્ટય-૧ ના ળૈક્ષણિક વત્રન પ્રાયં બ

નોંધ : (૧)

૨૧/૦૯/૨૦૨૦ થી

કેન્દ્ર/કરેજ દ્વાયા પલદ્યાથીઓના પ્રલેળ પભષ લેયીપાઇ કયલાની તાયીખ

ઓન ને નાભત કેટેગયીના પ્રથભ ભેયીટ માદીના પલદ્યાથીઓને પી

(૩)

તારીખ

યુપનલપવિટીનુ ં ઓનરાઇન પભષ ન બયે ર પલદ્યાથીઓને પ્રલેળ અલ નશી ને તેલા પલદ્યાથીઓનુ ં
યજીસ્રેળન કયલાભાં અલળે નશી.

(૨)

કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રએ ઈરબ્ધ ફેઠકને અધાયે અલશ્મકતા નુવાય પ્રથભ ભેયીટ માદી ફાદ
પનમભ નુવાય કરેજ/ી.જી. કેન્દ્રભાં ઈરબ્ધ Intake અધાયે ભાત્ર ભેયીટ માદી પ્રપવદ્ધ કયી
પલદ્યાથીઓને પ્રલેળ અલાન યશેળત
ે થા તા. ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ સુધીભાં તભાભ પ્રલેળ પ્રહક્રમા  ૂિષ
કયલી.

(૩) જરૂય ડયે નાભત કેટેગયીની ખારી વીટ ભાટે યુપનલપવિટીની  ૂલષભજ
ં ુ યી ભેલલી ને
યુપનલપવિટીની સુચના મુજફ ખારી યશેતી Intake બયલી.

ઈયક્ત તભાભ સ ૂચનાઓનુ ં ચ ૂક ારન કયલાનુ ં યશેળ.ે

કા.કુરવણચલ
શ્રી ગપલિંદ ગુરૂ યુપનલપવિટી
ગધયા
પ્રપત,
- શ્રી ગપલિંદગુરુ યુપનલપવિટી વંરગ્ન

એભ.કભ./એભ.એવ.ડબ્્યુ./એરએર.ફી./એરએર.એભ. ભ્માવક્રભ

ચરાલતી કરેજ/ભાન્દ્મ નુસ્નાતક કેન્દ્રના
કામષલાશી વારૂ.
- વંફપં ધત પલદ્યાથીઓ તયપ જાિ વારું.

અચામષશ્રીઓ/પ્રપેવય આન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તયપ જાિ તથા જરૂયી

