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

શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
(ગુજરાત એકટનં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)
નં.એસજીજીયુ/પ્રવેશ/પવજ્ઞાન/૨૦૨૦/

તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦

પરિપત્ર : ૨૦૫૭
પવષય : શૈક્ષણિક વષષ ૨૦૨૦-૨૧ પ્રથમ વષષ બી.એસસી. ના પ્રથમ સેમેસ્ટરના વર્ગોમાં પ્રવેશ માટેની અમલમાં
મ ૂકવાની માર્ગષદશષક/સ ૂચનાઓ પનયમો અંર્ગે.
માનનીય કુ લિપતશ્રીના આદે શ અનુસાર ઉિરોક્ત બાબતે આ યુપનવપસિટી સંલગ્ન પવજ્ઞાન પવદ્યાશાખાની કૉલેજના
પ્રથમ વષષમાં સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ આિવાની કામર્ગીરી અંર્ગે નીચે જિાવેલ સ ૂચનાઓ અને આદે શોનું ચુસ્ત િાલન
કરવા પવનંતી છે .
(અ) પ્રવેશ અંગેની સ ૂચનાઓ :૧.

પ્રવેશની સંપ ૂિષ જવાબદારી કોલેજની રહેશે.

૨.

આિની કૉલેજમાં પવદ્યાથીઓને જે કોર (મુખ્ય પવષય), સબ્જજેક્ટ ઈલેકટીવ, ફાઉંન્ડેશન કોષીસ આિવા
માંર્ગતા હોય તેની માહહતી આિની કૉલેજના નોટીસ બોડષ િર પવદ્યાથીને સ્િષ્ટ વંચાય તે રીતે મુકશો.

૩.

અ.

દરે ક પવદ્યાથીએ યુપનવપસિટી વેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર Admission-2020 ણલિંકમાં જઈ
ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમષ ભરવાનું અને કોલેજમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

બ.

પવદ્યાથીએ જે કોલેજમાં પ્રવેશ લેવા માંર્ગતા હોય તે દરે ક કોલેજનું અલર્ગ ઓનલાઈન ફોમષ ભરવાનું
રહેશે અને જે તે કોલેજ ખાતે જમા ક્રવાવનું રહેશે..

૪.

કોલેજે યુપનવપસિટી વેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર Admission-2020 ણલિંકમાં રોજ રોજ પ્રવેશ ફોમષને
ઓનલાઈન વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે અને પવદ્યાથીને ફરજીયાત િહોંચ આિવાની રહેશે.

૫.

પવદ્યાથીને પ્રવેશ મેરીટના આધારે જ આિવાનો રહેશે. ઓડીનન્સ અને રે ગ્યુલેશનમાં જિવ્યા મુજબ
પ્રવેશ કાયષવાહી કરવી. (પવર્ગત યુપનવપસિટીની વેબસાઈટ િરથી મળી શકશે.) પનયત ઇન્ટેક કેિેસીટી
પ્રમાિે જ પ્રવેશ આિી શકાશે. ઇન્ટેક કેિેસીટી કરતા વધારાના આિેલ પ્રવેશ માન્ય ર્ગિાશે નહી તેમજ
તેની સઘળી જવાબદારી કોલેજની રહેશે.

૬.

દરે ક કોલેજે નીચે પ્રમાિે સ્િષ્ટ જાહેરાત પ્રવેશ વદાર િાસે મ ૂકવી (જમ્બો ઝેરોક્ષમાં મુકવુ)ં
૧

૨.

મેરીટ યાદીમાં નામ આવતા ક્રમશ: જયાં પનયત સંખ્યા સમાપ્ત થશે તયાં પ્રવેશ બંધ થશે.

મેરીટ અનુસાર યાદીમાં નામ આવવાથી પ્રવેશ ફાઈનલ થતો નથી, આર્ગળના મેરીટ ધરાવનાર
કેટલા પવદ્યાથી પ્રવેશ લે છે તેના િિ આધાર રાખે છે .

3.

મેરીટ યાદીઓ પનયત તારીખે જ જાહેર કરવી અને તયારબાદ જ ફી સ્વીકારવાની કાયષવાહી કરવાની
રહેશે. પવદ્યાથીએ સમયસર હાજર રહેવ ું સીટોની ઉિલબ્જધતાને આધારે પ્રવેશ પ્રહક્રયા ચાલુ રહેશે.

૪.

પનયત તારીખે ફી નહી ભરનારનો પ્રવેશ િર કોઈ અપધકાર રહેશે નહી. આ બાબતે વાંધા-પવરોધપવવાદ સાંભળવામાં આવશે નહી.

૫.

પ્રવેશ માટે કોઇિિ એજન્ટ-મધ્યસ્થી સાથે નાિાકીય વ્યવહાર કરવો નહી.

૭.

પનયમાનુસાર હડવીઝન/પવષય દીઠ સંખ્યા ભરાઈ જતા પ્રવેશ બંધ થશે.

૮.

દરે ક કૉલેજ ચુસ્ત રીતે જાહેર થયેલ મેરીટ અનુસાર જ પ્રવેશ આિશે. તે માટે યુપનવપસિટીએ ઓબ્જઝવષર
નીમેલા છે અને મેરીટ લીસ્ટ બહારનો એકિિ પ્રવેશ આિવો નહી. અન્યથા તે પ્રવેશ રદ્દ ર્ગિાશે તથા તે
પવદ્યાથીનું રજીસ્રેશન થશે નહી અને તેની સઘળી જવાબદારી કોલેજની રહેશ.ે
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શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
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૧. અનામત કક્ષાના પવદ્યાથીઓને જાપતના પુરાવાની નકલ સાથે અરજી આિવાની રહેશે.
૨. બક્ષીિંચના પવદ્યાથીઓ િાસેથી સક્ષમ અપધકારી દ્વારા આિવામાં આવેલ અપપ્રલ-૨૦૧૮ કે તે િછીના
નોન હક્રમીલેયર સટીહફકેટની નકલ પવદ્યાથીએ પ્રવેશ ફોમષ સાથે જોડવી ફરજીયાત છે . અન્યથા આવા
પવદ્યાથીને અનામતનો લાભ મળવાિાત્ર થશે નહહ.
3.આપથિક રીતે નબળા અર્ગોના પવદ્યાથીઓએ સક્ષમ અપધકારી દ્વારા આિવામાં આવેલ એપપ્રલ-૨૦૧૯ કે
તે િછીના સટીફીકેટની નકલ પ્રવેશ ફોમષ સાથે જોડવી ફરજીયાત છે . અન્યથા આવા

પવદ્યાથીને

અનામતનો લાભ મળવાિાત્ર થશે નહહ.
૪. પ્રવેશ શીડયુલમાં નક્કી કરાયા મુજબ ઓિન મેરીટની યાદીમાં ગુિવત્તાના ધોરિે આવતા તમામ
પવદ્યાથીઓનો સમાવેશ કાયષ બાદ જ અનામત કક્ષામાં આવતા પવદ્યાથીઓની મેરીટ યાદી જાહેર કરવાની
છે . ઓિન મેરીટમાં આવતા પવદ્યાથીઓને તે પ્રમાિે પ્રવેશ આિવો તેમને અનામત યાદીમાં સમાવવા
નહી. યુપનવપસિટીની મંજુરીથી અનામત જગ્યાઓ ઓિનમાં બદલવાની રહેશ.ે

૫. અનામતની ટકાવારીની જગ્યાઓ, ઓિન મેરીતનો સમાવેશ ફાઈનલ નાં થાય તયાં સુધી કોઇિિ
સંજોર્ગોમાં ભરવી નહી કે ઓિન કરવી નહી. અન્યથા કોલેજની કાયદે સરની સંપ ૂિષ જવાબદારી રહેશે.
૬. અનામત જગ્યાઓની ટકાવારી

ડીવીઝન/પવષય દીઠ

(અ) અનુસણુ ચત જાપત

૭%

(બ) અનુસણુ ચત જનજાપતઓ

૧૫%

(ડ) આપથિક રીતે નબળા વર્ગો

૧૦%

(ક) સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે િછાત વર્ગષ

૨૭%

(ર્ગ) પવકલાંર્ગ ............. ૩% (તમામ કક્ષામાં સમાપવષ્ટ)
(અ) અનામત જગ્યાઓ કુ લ ૪૯% રહેશે.
(બ) ણબન-અનામત જગ્યાઓ ૫૧% રહેશે.
(ક) ઈ.ડબ્જ્યુ.એસ. કેટેર્ગરીની ૧૦% સીટો કુ લ સીટ ઉિરાંતની રહેશે.

૯.

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.
ફોમષ લેવાની તારીખ સમાપ્ત થયા િછી બોડષ માંથી જે પવદ્યાથીઓના િહરિામ મોડા જાહેર થયા હોય કે
સુધારો વધારો થયો હોય તેવા પવદ્યાથીઓના ફોમષ કારિો સાથેની લેણખત અરજી લઈ યુપનવપસિટીની
સુચના મુજબ પ્રવેશ કાયષવાહી કરવાની રહેશે.

૧૦.

ગુજરાત એચ.એસ.સી. બોડષ માંથી િાસ થયેલા પવધાથીઓ પસવાયના પવધાથીઓને કોઈિિ સંજોર્ગોમા
શ્રી ર્ગોપવિંદ ગુરૂ યુપનવપસિટીના પ્રોવીઝનલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ પસવાય પ્રવેશ ફોમષ િરત સ્વીકારવા
નહી. જો પ્રોવીઝનલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ વર્ગર કોઈ પવદ્યાથીને પ્રવેશ આિવામાં આવ્યો હશે અને
એનરો્મેન્ટ ફોમષ વખતે કંઈિિ િહરસ્સ્થપતનું પનમાષિ થશે તો તેની સંપ ૂિષ જવાબદારી કોલેજના
આચાયષશ્રીની રહેશે અને િાછળથી તેની કોઇિિ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી. જેની ખાસ નોંધ
લેશો.
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૧૧.

પ્રવેશ મેળવનાર પવદ્યાથીઓની ફી સ્વીકારતી વખતે અસલ માકષ શીટ અને એનરોલમેન્ટ માટે ત્રિ ફોટા
અચ ૂક લેવા અને પ્રવેશ કાયષ પ ૂરું ન થાય તયાં સુધી અસલ ગુિિત્રક િરત કરવું નહીં, સદરહું પનયમનો
ચુસ્તિિે અમલ કરવો. કોઈિિ સંજોર્ગોમાં આ માટે પવદ્યાથીઓને યુપનવપસિટીમાં મોકલવા નહી.

૧૨.

પવષયો અને પ્રવેશની િાત્રતા બાબતે સંપ ૂિષ ચકાસિી કરીને જ આચાયષશ્રીએ પ્રવેશ આિવો. એનરો્મેન્ટ
બાબતે યુપનવપસિટી તરફથી અલર્ગથી િહરિત્ર કરવામાં આવશે.

૧૩.

નોટીસ બોડષ િર જે પ્રવેશ યાદીઓ મુકાય તેની નકલ ફરજીયાત રીતે સાંજના ૦૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં
રૂબરૂ/ઈ-મેઈલ (faculty@sggu.ac.in) દ્વારા શ્રી ર્ગોપવિંદ ગુરુ યુપનવપસિટીમાં નીચે દશાષવેલ િત્રકમાં
આિવાની છે . તેમાં ટકાવારી અચ ૂક લખેલી હોવી જોઈએ.
તારીખ................પ્રવેશ યાદીનં .............................કોલેજનું નામ......................................
ક્રમ
૧

પવધાથીનું નામ
૨

એચ.એસ.સી .બેઠક નં/.માક્શીટ નં.
૫
૧૪.

પવધાથીના પ્રાપ્ત ટકા
૩

કેટેર્ગરી
૪

રીમાકષ જો હોય તો
૬

અનામત કક્ષાના પવદ્યાથીઓ જગ્યાઓ

અ. ઓિન કેટેર્ગરીમાં રાન્સફર કરતા િહેલા યુપનવપસિટીની પ ૂવષમજ
ં ુ રી લેવી ફરજીયાત છે .
બ. મેરીટ યાદીઓ ત્રિ થી ચાર જગ્યાએ મુકવી. પસક્યુરીટીની િાક્કી વ્યવસ્થા કરવી, જેથી અવ્યવસ્થાને
સ્થાન નાં રહે.

૧૫.

પ્રવેશ આપ્યા બાદ જો જગ્યાઓ ખાલી રહેતી હોય તો ઉિલબ્જધતાના આધારે કેન્ર સરકાર/રાજય
સરકારના કમષચારીઓ કે જેમની બદલી શ્રી ર્ગોપવિંદ ગુરૂ યુપનવપસિટી પવસ્તારમાં થઇ છે તેમના બાળકોને
ગુિવત્તાના ધોરિે પ્રવેશ આિવો.

૧૬.

શ્રી ર્ગોપવિંદ ગુરૂ યુપનવપસિટી દ્વારા પ્રવેશ પ્રહક્રયા પનયમો મ ૂજબ થાય છે કે કેમ તે તિાસવા માટે ઓબ્જઝવષર
પનમવામાં આવશે તેઓ કુ લિપતશ્રીને સીધો રીિોટષ આિશે. તેઓ જે માહહતી માંર્ગે તે કોલેજોએ આિવાની
રહેશે.

૧૭.

એક વખત પવદ્યાથીએ જે પવષય સાથે સ્નાતક િડવી મેળવી હોઈ તે જ પવષય સાથે ફરીથી તે સ્નાતક
કક્ષાએ કરી શકશે નહી.

૧૮.

દરે ક સેમેસ્ટરમાં પવદ્યાથીઓની હાજરી તમામ પવદ્યાથીઓની અધ્યાિકશ્રીઓએ ફરજીયાત લેવી. જે
પવદ્યાથીઓ સતત ર્ગેરહાજર રહે છે તેમને નોટીસ આિી તે િછીના સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ રદ્દ કરવો. દરે ક
સેમેસ્ટરમાં હાજરી િત્રકોમાં તારીખવાર હાજરી ભરી પનયત હાજરીિત્રકો દરે ક સેમેસ્ટર સમાપ્ત થયા
િછી ૧૫ હદવસમાં અલર્ગ સ્ટેટમેન્ટ સાથે યુપનવપસિટીને અચ ૂક મોકલવા. પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીએ જેમની
હાજરી પનયમો મુજબ ઓછી હોય તેમના િરીક્ષા ફોમષ રદ્દ કરવા માટે િરીક્ષા શરૂ થયાના ૧૫ હદવસ િહેલા
યુપનવપસિટીમાં રે કડષ સહીત મોકલી આિવા. કોઈની ખ ૂટતી હાજરી યુપનવપસિટી માફ કરશે નહી તે બાબત
પવદ્યાથીઓને જિાવવી તથા પવદ્યાથીઓને હાજરી માફ કરવા યુપનવપસિટીમાં મોકલવા નહી કે
માન.કુ લિપતશ્રીને ભલામિ કરવી નહી. પુરતી હાજરી પસવાય િરીક્ષામાં બેસવા દે વામાં આવશે નહી. આ
બાબતની જવાબદારી સંપ ૂિષ કોલેજની રહેશે.

૧૯.

પવદ્યાથીનો પ્રવેશ રદ્દ કયો હોય તો તેની જાિ યુપનવપસિટીને અવશ્ય કરવી.
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શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
(ગુજરાત એકટનં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)
૨૦.

પવદ્યાથીઓની ખ ૂટતી હાજરી બાબતે માત્ર િરીક્ષા ફોમષ Withdraw કરવા ભલામિ કરવી. તે પસવાય તે
િરતવે કાયષવાહી થઈ શકશે નહી, ખ ૂટતી હાજરી માફ કરવા યુપનવપસિટીમાં કેસ મોકલવા નહી.

૨૧.

િરીક્ષા ફોમષ રદ્દ કરવાની જવાબદારી આચાયષશ્રીની રહેશે. યુપનવપસિટી તે િરતવે જવાબદાર રહેશે નહી.
તેની નોંધ લેવા પવનંતી છે .

૨૨.

પ્રવેશ આિવા અંર્ગેન ું મેરીટ યુપનવપસિટી ધારાધોરિ મુજબ નક્કી કરી પ્રવેશ આિવો.

૨૩.

રીઝ્ટ જાહેર થયેલ હોએ અને માકષ શીટ યુપનવપસિટીમાંથી આવેલ નાં હોય તેવા સંજોર્ગોમાં ઇન્ટરનેટ
િરથી ડાઉનલોડ કરે લ માકષ શીટ પપ્રન્સીિાલના સહી પસક્કા કરાવી સામેલ કરે તો તેવા ફોમષ સ્વીકારવાનું
રાખવુ.ં

૨૪.

૬૨ વષષથી ઉિરના કોઈ િિ વ્યસ્ક્તને ડાયરે કટર, ઇન્ચાર્જ ડાયરે કટર તરીકે કોઇિિ સ્વપનભષર સંસ્થામાં
ચાલુ રાખી શકાશે નહી.

૨૫.

સંસ્થામાં રે ણર્ગિંર્ગના પનયમોનું ચુસ્તિિે િાલન થાય તે જોવાની જવાબદારી જે તે કોલેજના આચાયષશ્રીની
રહેશે. જે પવદ્યાથી રે ણર્ગિંર્ગ કરતા િકડાશે તો તેનો પ્રવેશ રદ્દ થશે આ સુચનાનો ચુસ્તિિે અમલ કરવો.

ફી સ્ટ્રકચિ
૧.

ગ્રાન્ટેબલ અને સે્ફ ફાયનાન્સ કૉલેજો : ગ્રાન્ટેબલ કોલેજોની ટયુશન ફી વષષ ૨૦૧૬-૧૭ અનુસાર
રહેશે. સે્ફ ફાયનાન્સ કૉલેજોની ફી િહરિત્ર-૨૦૩૯ મુજબ રહેશે.

૨.

ફરજીયાત ફી યુપનવપસિટીના પનયમ પ્રમાિે લેવાની રહેશે. પુરાવા સાથે લેણખતમાં વધારે ફી લીધાની
ફહરયાદ આવશે તો યુપનવપસિટીના ધારાધોરિ મુજબ કડક કાયષવાહી કરવામાં આવશે. હડિોઝીટના
સ્વરૂિમાં િિ કોઈ ફી લઈ શકાશે નહી. આ બાબતની સંપ ૂિષ જવાબદારી આચાયષશ્રીની રહેશે.

૩.

સ્વપનભષર કૉલેજોમાં પનયત સંખ્યા કરતા એકિિ પવદ્યાથી વધારે લેવામાં આવશે, તો આવા પવદ્યાથીઓની
એનરોલમેન્ટની કોઈ જવાબદારી યુપનવપસિટીની રહેશે નહી.

૪.

અલર્ગ અલર્ગ નામે કોઈ વધારાની ફી કે ડીિોઝીટ લઇ શકશે નહી.

૫.

ગ્રાન્ટેબલ કૉલેજોમાં જયાં કમ્પ્યુટર પવષય ચાલે છે , તયાં યુપનવપસિટી ઓહડિનન્સ મુજબ આ માટે જે ફી નક્કી
થઇ છે , તેના કરતા વધારે ફી લઇ શકાશે નહીં. અન્યથા યુપનવપસિટીના ધારાધોરિ મુજબ કડક િર્ગલા
લેવામાં આવશે. યુપનવપસિટી માન્યતા વર્ગર કમ્પ્યુટર વર્ગો ચલાવી શકાશે નહી.

૬.

સ્ટડી મટીરીયલ, લેબોરે ટરી ફી કે અન્ય કોઈ િિ નામે યુપનવપસિટીના ધારાધોરિોથી પવરુ દ્ધ વધારે ફી
લેવાશે તો કૉલેજની માન્યતા રદ્દ થશે આ માટે યુપનવપસિટીની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી.

૭.

તમામ કૉલેજોએ સેમેસ્ટર દીઠ જ ફી લેવાની રહેશે. કોઈિિ સંજોર્ગોમાં આખા વષષની ફી લઇ શકશે નહી.

૮.

સ્વપનભષર સાયન્સની કૉલેજો યુપનવપસિટીની સંલગ્ન કૉલેજ હોઈ, ગ્રાન્ટેબલ કૉલેજો માટે સ્ટાફ, વકષ લોડનું
જે મહેકમ છે તે લાગુ છે . તેથી જરૂરી ક્લાકષ , ગ્રંથિાલ, સ્િોટષ સ ટીચર, િટાવાળા વર્ગેરે ગ્રાન્ટેબલ ધોરિે

તમામ સ્ટાફને ફરજીયાત પનમવાના રહેશે. અન્યથા યુપનવપસિટી માન્યતા રદ્દ કરવા સુધીના િર્ગલા અચુક
લેશ.ે તમામ સ્ટાફને સરકારશ્રીના યુપનવપસિટીના ધારાધોરિો મુજબ ફરજીયાત રીતે પ ૂરો િર્ગાર
આિવાનો છે .
૯.

જે સ્વપનભષર કૉલેજોમાં સ્ટાફ ઓછો હશે તેમની ઈન્ટેક કેિેપસટી ઓછી કરવામાં આવશે તેની સંપ ૂિષ
જવાબદારી મેનેજમેન્ટની રહેશે.
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શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
(ગુજરાત એકટનં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)
૧૦.

પ્રવેશનું સમયિત્રક સાયન્સમાં એકસાથે જ અમલમાં મુકવાનું છે . કટ ઓફ માક્સષ દશાષવતો ચાટષ નોટીસ
બોડષ િર અચ ૂક મ ૂકવો.

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ બી.એસસી. પ્રથમ સેમેસ્ટ્ટિમાાં મેિીટ યાદીઓના આધાિે પ્રવેશ કાયષવાહીન ાં સમય પત્રક
ક્રમ
(૧)

કાયષવાહી
પવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમષ ભરવાની અને કોલેજ ખાતે જમા
કરાવવાની તારીખ

(૨)

કૉલેજો દ્વારા પ્રવેશ ફોમષ વેરીફાય કરવાની તારીખ

(૩)

ઓિન અને અનામત મેરીટ પ્રથમ યાદીની જાહેરાત

(૪)
(૫)
નોંધ:

તાિીખ
૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી
૨૦/૦૬/૨૦૨૦
૨૭/૦૫/૨૦૨૦ થી
૩૦/૦૬/૨૦૨૦
૦૨/૦૭/૨૦૨૦

ઓિન અને અનામત પ્રથમ મેરીટ યાદીના પવદ્યાથીઓને ફી સ્વીકારવાનો

૦૨/૦૭/૨૦૨૦ થી

સમય (કોલેજના સમય મુજબ)

૧૦/૦૭/૨૦૨૦

સેમેસ્ટર-૧ ના શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારં ભ

૦૧/૦૮/૨૦૨૦

યુપનવપસિટીનું ઓનલાઈન ફોમષ ન ભરે લ પવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આિવો નહી તથા જરૂર િડયે અનામત

કેટેર્ગરીની ખાલી સીટો માટે યુપનવપસિટીની પ ૂવષમજ
ં ૂરી મેળવવી અને યુપનવપસિટીની સ ૂચના મુજબ ખાલી intake
ભરવી.
ઉિરોક્ત સ ૂચનાંઓનું અચ ૂક િાલન કરવાનું રહેશે.
કા.કુ લસણચવ
શ્રી ર્ગોપવિંદ ગુરૂ યુપનવપસિટી
પ્રપત,

ર્ગોધરા

- પવજ્ઞાન પવદ્યાશાખાની તમામ બી.એસસી. નો અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયષશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયષવાહી
સારું.
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