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

શ્રી ગોવ દિં ગુરુ યુનિ ર્સિટી, ગોધરા
(ગુજરાત એકટનં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)
નં. એસજીજીયુ/એકેડેપિક/૨૦૨૦/

તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦

પરિપત્ર : ૨૦૫૬
પિષય : શૈક્ષણિક િષષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ િાં બી.એસસી. અભ્યાસક્રિિાં પ્રિેશ સંદર્ભે કોલેજો િાટે સાિાન્ય સુચના.
સંદર્ભષ : (૧) પશક્ષિ પિર્ભાગ, ગુજરાત સરકારનો તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦ નો ઠરાિ
ક્રિાંક:કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧

(૨) આ યુપનિપસિટીનો તા. ૨૪/૦૫/૨૦૨૦ નો િરરિત્ર-૨૦૫૫

શ્રી ગોપિિંદ ગુરુ યુપનિપસિટી સંલગ્ન બી.એસસી. અભ્યાસક્રિ ચલાિતી તિાિ કોલેજોના આચાયષશ્રીઓને
ઉિરોક્ત પિષય અન્િયે જિાિિાનું કે સંદર્ભષ દપશિત ઠરાિથી શૈક્ષણિક િષષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ િાં બી.એસસી.
અભ્યાસક્રિિાં પ્રિેશ િેળિિા િાંગતા પિદ્યાથીઓ િાટે તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી કુ લ બેઠકો િૈકીની ૯૦%
બેઠકો િર ઓનલાઈન પ્રિેશ પ્રરક્રયાનો પ્રારં ર્ભ કરિાની સુચના આિિાિાં આિેલ છે . જે અનુસાર યુપનિપસિટી
દ્વારા સંબપં િત પિદ્યાથીઓ અને કોલેજો િાટે યુપનિપસિટીની િેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર ઓનલાઈન
એડિીશન િોટષ લ તૈયાર કરે લ છે . જેિાં જઈ પિદ્યાથીએ એડિીશન ફોિષ ર્ભરિાનું રહેશે અને તેની પપ્રન્ટઆઉટ
િેળિી તેની સાથે જરૂરી તિાિ િાકષ શીટ અને પ્રિાિિત્રોની નકલ જોડિાની રહેશે અને તે એડિીશન ફોિષ
સંબપં િત કોલેજ ખાતે જિા કરાિિા જિાિેલ છે . િધુિાં. દરે ક પિદ્યાથીએ ડોક્યુિેન્ટ િેરીફીકેશ િાટે જરૂરી
તિાિ િાકષ શીટ અને પ્રિાિિત્રોની અસલ નકલ સાથે રાખિા જિાિેલ છે (િોરિ ૧૨ ની ઓનલાઈન
િાકષ શીટ િાન્ય રહેશે). કોલેજ દ્વારા ઓનલાઈન એડિીશન િોટષ લિાં સંબપં િત પિદ્યાથીને િેરીફાઈ કયાષ બાદ
તેની અસલ િાકષ શીટ્સ અને પ્રિાિિત્રો ફરજજયાતિિે િરત કરિાના રહેશે. દરે ક પિદ્યાથી અને િાલી
સંબપં િત કોલેજ ખાતે એડિીશન ફોિષની પપ્રન્ટઆઉટ (હાડષ કોિી) જિા કરાિતી િખતે સોપશયલ ડીસ્ટનન્સિંગનું
િાલન કરે તેની કાળજી અને તકેદારી રાખિાની રહેશે તથા પ્રિેશ પ્રરક્રયાિાં કાયષરત કિષચારીઓ િાટે િાસ્ક
અને સેનીટાઈઝરની વ્યિસ્થા કરિાની રહેશે. બી.એસસી. અભ્યાસક્રિિાં પ્રિેશ અંગેની પિગતિાર િારહતી
અંગેનો િરરિત્ર હિે િછી કરિાિાં આિશે. આિશ્રીને ઉિરોક્ત તિાિ બાબતો ધ્યાને લઈ જરૂરી કાયષિાહી
અને વ્યિસ્થા કરિા આથી જિાિિાિાં આિે છે .

કા. કુ લસણચિ
શ્રી ગોપિિંદ ગુરૂ યુપનિપસિૅટી,
ણબડાિ : સંદર્ભષ દપશિત િરરિત્ર અને ઠરાિ

ગોિરા.

પ્રપત,

- શ્રી ગોપિિંદ ગુરુ યુપનિપસિટી સંલગ્ન બી.એસસી. અભ્યાસક્રિ ચલાિતી તિાિ કોલેજોના આચાયષશ્રીઓ તરફ
જાિ તથા જરૂરી કાયષિાહી સારૂ.
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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/એકેડેપિક/૨૦૨૦/

તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦

પરિપત્ર : ૨૦૫૫
સંદર્ભ : પિક્ષણ પિર્ાગ, ગુજરાત સરકારનો તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦ નો ઠરાિ ક્રિાંક:કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૨૦૨૦/ખ-૧

શ્રી ગોપિિંદ ગુરુ યુપનિપસિટી દ્વારા ઉિરોક્ત સંદર્ભ દપિિત ઠરાિ અન્િયે આ યુપનિપસિટી સંલગ્ન બી.એસસી.
અભ્યાસક્રિ ચલાિતી તિાિ કોલેજોિાં િૈક્ષણણક િર્ભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ િાં પ્રિેિ િેળિિા િાંગતા પિદ્યાથીઓ
િાટે તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦ થી ઓનલાઈન પ્રિેિ પ્રક્રક્રયાનો પ્રારં ર્ કરિાિાં આિે છે . સંબપં િત પિદ્યાથીઓએ
આ િાટે યુપનિપસિટીની િેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર ઉિલબ્િ ઓનલાઈન એડિીિન િોટભ લિાં જઈ
એડિીિન ફોિભ ર્રિાનું રહેિે અને તેની પપ્રન્ટઆઉટ િેળિી તેની સાથે જરૂરી તિાિ િાકભ િીટ અને
પ્રિાણિત્રોની નકલ જોડિાની રહેિે અને તે એડિીિન ફોિભ સંબપં િત કોલેજ ખાતે જિા કરાિિાનું રહેિે.
દરે ક પિદ્યાથીએ ડોક્યુિેન્ટ િેરીફીકેિ િાટે જરૂરી તિાિ િાકભ િીટ અને પ્રિાણિત્રોની અસલ નકલ સાથે

રાખિાની રહેિે (િોરણ ૧૨ ની ઓનલાઈન િાકભ િીટ િાન્ય રહેિે) િરં ત ુ કોલેજ ખાતે જિા કરાિાિની રહેિે
નહી. દરે ક પિદ્યાથી િોતાની ઈચ્છા મુજબ એક થી િધુ કોલેજિાં પ્રિેિ િાટે ફોિભ ર્રી િકિે િરં ત ુ તે પિદ્યાથીએ
દરે ક કોલેજ િાટે અલગ અલગ ઓનલાઈન ફોિભ ર્રવું િડિે અને સંબપં િત કોલેજ ખાતે જિા િણ કરાિવું
િડિે. દરે ક પિદ્યાથીએ અને િાલીએ સંબપં િત કોલેજ ખાતે એડિીિન ફોિભની પપ્રન્ટઆઉટ (હાડભ કોિી) જિા
કરાિતી િખતે સોપિયલ ડીસ્ટનન્સિંગનું િાલન કરિાનું રહેિે અને કોલેજ દ્વારા સોપિયલ ડીસ્ટનન્સિંગ િાટે
કરાયેલ વ્યિસ્થાિાં સહકાર આિિાનો રહેિે.

કા. કુ લસણચિ
શ્રી ગોપિિંદ ગુરૂ યુપનિપસિૅટી,
ગોિરા.
ણબડાણ : સંદર્ભ દપિિત ઠરાિ
પ્રપત,

- શ્રી ગોપિિંદ ગુરુ યુપનિપસિટી સંલગ્ન બી.એસસી. અભ્યાસક્રિ ચલાિતી કોલેજોિાં િૈક્ષણણક િર્ભ ૨૦૨૦-

૨૦૨૧ િાં પ્રિેિ િેળિિા િાંગતા પિદ્યાથીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયભિાહી સારું .

- શ્રી ગોપિિંદ ગુરુ યુપનિપસિટી સંલગ્ન બી.એસસી. અભ્યાસક્રિ ચલાિતી તિાિ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તરફ
જાણ તથા જરૂરી કાયભિાહી સારૂ.

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001
Website: www.sggu.ac.in
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