રી ગોવ ંદ ગૂુ યવુ િ વસિટી

ુ રાત એ્ટ ૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત)
(ગજ

Shri Govind Guru University
( Established vide Gujarat Act No. 24/2015)
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ુ િોડાણ/પિષણ/૨૦૧૬
નં.એસીી /
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૬

પરરપર નં-૪
સંદ્ભ: (૧) ગુિરાત એ્ટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ ની િોગવામ નં. ૪૦.
(૨)

ુ િ
.ુ ી.સી. રે ્ િ
ે ન ૨૦૦૯ ફોર એફીિીયેિન ઓફ કૉિેીસ બાય

(૩) ગુિરાત
આથી રી ગોપવંદ ગુૂ

પુ નવપસિટી.

ે ીક/૯૭૨૪/૨૦૧૬.
પુ નવપસિટી વારા રપસધ તા. ૦૮/૦૩/૨૦૧૬ નુ ં ાહેરના ુ ં નં. એકેડમ
ુ અને વડોદરા ી્િામાં
પુ નવપસિટીના કાયભષેર પંચમહાિ, મહીસાગર, દાહોદ, છોટા યદે પર

આવેિી અને પિષણ પવયાિાખા હેઠળના બી. એડ્ . અને એમ. એડ્ . અ્યાસરમો ચિાવતી કૉિેિોને િણાવવાનુ ં કે
સંદ્ભ-૩ માં દિાભવેિ ગુિરાત

પુ નવપસિટીના ાહેરનામાંથી યપરો્ત ી્િામાં આવેિ કોિેિોની ગુિરાત

પુ નવપસિટી સાથેની સંિ્નતા બંધ પાડી આ જિ્િાઓની કૉિેિોને પવિ્ન કરવામાં આવેિ છે , અને રી ગોપવંદ
ગુૂ

પુ નવપસિટી સાથે િોડાણ મેળવવા ંગે સુચના આપવામાં આવેિ છે . ે અનુસાર આ પાંચ ી્િામાં આવેિ

અને પિષણ પવયાિાખા હેઠળ બી.એડ્ . તથા એમ.એડ્ .ના અ્યાસરમોની કૉિેિોના આચાયભરીઓ/ર્ટીરીઓ ને
િણાવવાનુ ં કે આગામી િૈષલણક વ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ થી આપની કૉિેિમાં ચાિતા બી.એડ્ . તથા એમ.એડ્ .ના
અ્યાસરમોનુ ં ચાલુ િોડાણ આ

પુ નવપસિટી સાથે મેળવવા માટે કુિસલચવ, રી ગોપવંદ ગુૂ

પુ નવપસિટી, સરકારી

પોિીટેકનીક, ગદુકપુર, ગોધરાને તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૬ સુધીમાં કૉિેિ/ર્ટ ના િેટર પેડ યપર અરી કરવા
િણાવવામાં આવે છે .

કુિસલચવ
રી ગોપવંદ ગુૂ
ગોધરા
રપત,
- પિષણ પવયાિાખા હેઠળની તમામ કૉિેિોના આચાયભરીઓ/ર્ટીરીઓ તરફ.
નકિ રવાના:

પુ નવપસિટી

રી ગોવ ંદ ગૂુ યવુ િ વસિટી

ુ રાત એ્ટ ૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત)
(ગજ

Shri Govind Guru University
( Established vide Gujarat Act No. 24/2015)
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- કુિસલચવરી, ગુિરાત

પુ નવપસિટી, નવરં ગપુરા, અમદાવાદ ાણ સાૂ.
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