રી ગોવ ંદ ગૂુ યવુ િ વસિટી
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નં.એસીીયુ/િોડાણ/પિષણ/૨૦૧૬
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬

સમય મયાાદા
પરરપર નં. ૧૦
સંદ્ા : આ યુપનવપસિટીનો તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૬ નો પરરપર રમાંક એસીીયુ/િોડાણ/પિષણ/૨૦૧૬/૧૧૮
સંદ્ામાં દિાાવેિ પરરપરના અનુસધ
ં ાને આથી રી ગોપવંદ ગુૂ યુપનવપસિટીના કાયાષેરમાં આવેિી પિષણ અને
પવયાિાખા હેઠળ બી.એડ્ . તથા એમ.એડ્ . અ્યાસરમની કૉિેિોના આચાયારીઓ/ર્ટીરીઓ ને િણાવવાનુ ં કે
સંદ્ામાં દિાાવેિ પરરપરથી આગામી િૈષલણક વ્ા ૨૦૧૬-૧૭ નુ ં આપની કૉિેિમાં ચાિતા બી.એડ્ . તથા
એમ.એડ્ .અ્યાસરમનુ ં ચાલુ િોડાણ મેળવી િેવા ૨૯/૦૪/૨૦૧૬ સુધીમાં અરી કરવા િણાવવામાં આવેિ હતુ.ં
આમ છતાં આપના વરા આ યુપનવપસિટીનુ ં ચાલુ િોડાણ મેળવવા ંગે કોઈ કાયાવાહી હાથ ધરવામાં આવેિ નથી.
નામદાર સુરીમ કોટા ઓફ ઇ્ડડયાના તા. ૨૮/૦૩/૧૬ ના રીટ પીટીિન નં.

૨૭૬/૨૦૧૨માં આપેિા ચુકાદા

અનુસાર યુપનવપસિટીઓએ સંિ્ન કૉિેિોને આપવાના થતા વ્ા ૨૦૧૬-૧૭ ના

િોડાણની રરરયા તા.

૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સુધીમાં પ ૂણા કરી િેવાની રહે છે . ે ્યાને િેતા આ યુપનવપસિટીના કાયાષેરમાં આવેિી અને
પિષણ પવયાિાખા હેઠળની બી.એડ્ . તથા એમ.એડ્ . અ્યાસરમો ચિાવતી કોિેિોનાં આચાયારી/ર્ટીરીઓને
િણાવવાનુ ં કે આગામી િૈષલણક વ્ા ૨૦૧૬-૧૭ થી આપની કૉિેિમાં ચાિતા બી.એડ્ . તથા એમ.એડ્ .
અ્યાસરમોનુ ં િોડાણ આ યુપનવસીટી સાથે મેળવવાની કાયાવાહી માટે કુિસલચવ, રી ગોપવંદ ગુૂ યુપનવપસિટી,
સરકારી પોિીટેકનીક, ગદુકપુર, ગોધરાને તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ સુધીમાં કૉિેિ/ર્ટ ના િેટર પેડ ઉપર અરી
કરી ૂબૂમાં રજુ કરવી. પનયત તારીખ બાદ આવેિ િોડાણ ંગેની અરી ઉપર કોઈ કાયાવાહી હાથ ધરવામાં
આવિે નરહ ેની નંધ િેવા પવનંતી.

રજિ્રાર
રી ગોપવંદ ગુૂ યુપનવપસિટી

રી ગોવ ંદ ગૂુ યવુ િ વસિટી

ુ રાત એ્ટ િં. ૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત)
(ગજ
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