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ન:ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧/૮૨૩૩
 
પ રપ : ૨૫૩૯ 
 
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને
રમતગમત અિધકાર ીની કચેર ના તા
િવભાગ ારા ગત વષની મ  આ 
 પધામા ં ભાગ લવેા ઈ ક િવ ાથ ઓએ પ  સાથે સામેલ

અિધકાર ીની કચેર , પચંમહાલના ઈ
િનયમો જ લા રમતગમત અિધકાર ીની કચેર
ી રા શ પારગી( ાતં વુા િવકાસ અિધકાર ી

 
 

 

બડાણ- ઉપર જુબ. 
 

િત, 

- િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ન તથા જ ર  

કાયવાહ  અથ. 
 

નકલ- 

     - જ લા રમતગમત અિધકાર ીની કચેર

     - કલેકટર ી, જ લા સેવા સદન

 

Shri Govind Guru University, Godhra
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 ી ગો વદ ગુ  યુિનવ સટી, 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

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

 

૮૨૩૩                                             

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓને
રમતગમત અિધકાર ીની કચેર ના તા.૨૭/૦૯/૨૦૨૧ના પ  સદંભ જણાવવા ુ ં ક

ગત વષની મ  આ વષ તીય પાવાગઢ આરોહણ-અવરોહણ પધા ુ ંઆયોજન કરલ છે
 પધામા ં ભાગ લવેા ઈ ક િવ ાથ ઓએ પ  સાથે સામેલ વેશ ફોમ ભર ને 

પચંમહાલના ઈ-મેઈલ આડ  અને સરનામે મોકલી આપવાના રહશે
િનયમો જ લા રમતગમત અિધકાર ીની કચેર , ગોધરા, પચંમહાલ ખાતેથી મળ  રહશે

ાતં વુા િવકાસ અિધકાર ી)નો સપંક કરવાનો રહશ.ે મો. ન-ં 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

        

િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ન તથા જ ર  

રમતગમત અિધકાર ીની કચેર , જ લા સેવા સદન, ગોધરા. પચંમહાલ

જ લા સેવા સદન, ગોધરા, પચંમહાલ. 

  

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.૨૯/૦૯/૨૦૨૧ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ લાની તમામ કોલેજોના આચાય ીઓને જ લા 
ના પ  સદંભ જણાવવા ુ ં ક, જ લા રમતગમત 

અવરોહણ પધા ુ ંઆયોજન કરલ છે.  
વેશ ફોમ ભર ને જ લા રમતગમત 

મેઈલ આડ  અને સરનામે મોકલી આપવાના રહશે. પધા ગેના 
પચંમહાલ ખાતેથી મળ  રહશ.ે વ  ુમા હતી માટ 

 ૬૩૫૩૯૩૫૭૫૭. 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

        ગોધરા 

િુનવિસટ  સલં ન પચંમહાલ જ લાની તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ ન તથા જ ર  

પચંમહાલ. 
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