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બોગસ/ અમાન્ય કોેજ-સસં્થા-યવુિવવસિટીથી સતકક  રહવેા અિી. 

શ્રી ગોપલિંદ ગરુુ યપુનલપસિટી, ગોધયાના કુરસલચલશ્રીની એક માદી જણાલે છે કે, શ્રી ગોપલિંદ ગરુુ યપુનલપસિટીની 

સ્થાના ગજુયાત સયકાયશ્રી દ્વાયા ગજુયાત એક્ટ ૨૪/૨૦૧૫ થી કયલાભા ંઆલેર છે અને આ યપુનલપસિટીનુ ંલડુ 

ભથક ગોધયા, જીલ્રો ચંભહાર છે. આ યપુનલસીટીના કામયક્ષેત્રભા ંચંભહાર, દાહોદ, ભહીસાગય, છોટાઉદેપયુ   

અને લડોદયા જજલ્રાઓનો  (એભ. એસ. યપુનલસીટી પસલામનો પલસ્તાય) સભાલેળ થામ છે. આ ાચં જીલ્રાઓભા ં

આલેર અને ઉચ્ચ પળક્ષણની સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાના ફી. એ., ફી. કૉભ., ફી. એસ. સી., ફી. એડ.,        

ફી. પીઝીમો., ફી. એસસી. નપસિંગ, ોસ્ટ ફેલઝક ફી. એસસી. નપસિંગ, એભ. એ., એભ. કૉભ., એભ. એસસી.,     

એભ. એડ. , એભ.એસ.ડફલ્ય.ુ જેલા પલપલધ અભ્માસક્રભો ચરાલતી તભાભ કોરેજો/સસં્થાઓએ પક્ત ને પક્ત શ્રી 

ગોપલિંદ ગરુુ યપુનલપસિટીની ભાન્મતા અને જોડાણ ભેલલાનુ ંયહ ેછે. 

આ પલસ્તાયની ઉચ્ચ પળક્ષણ પ્રદાન કયતી કોઈણ કોરેજ અન્મ યપુનલસીટીન ુજોડાણ કે ભાન્મતા સ્નાતક કે 

અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્માસક્રભો ચરાલલા ભાટે ભેલી ળકતી નથી કે આલા અભ્માસક્રભો ચરાલી ળકતી ણ 

નથી. જો કોઈ કોરેજ કે સસં્થા શ્રી ગોપલિંદ ગરુુ યપુનલપસિટીની ભાન્મતા કે જોડાણ ભેવ્મા પસલામ ઉચ્ચ પળક્ષણના 

સ્નાતક કે અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્માસક્રભો કોરેજ સ્લરૂે કે સ્ટડી સેન્ટય સ્લરૂે કે કાઉન્ન્સરીંગ  સેન્ટય તયીકે કે 

અન્મ કોઈ સ્લરૂે ચરાલતા હોમ તો તે તદ્દન ગેયકામદેસય છે અને તેભના દ્વાયા આલાભા ંઆલતી સ્નાતક કે 

અનસુ્નાતકની ડીગ્રી અભાન્મ ડીગ્રી છે. 

તાજેતયભા ંગજુયાત યાજ્મભા ંભાધ્મપભક પળક્ષણ ફોડય દ્વાયા ધોયણ -૧૨ના રયણાભો ફહાય ાડલાભા ંઆલનાય છે. 

જેથી ચંભહાર, દાહોદ, ભહીસાગય, છોટા ઉદેપયુ  અને લડોદયા જજલ્રાઓના લારીઓ તથા પલધાથીઓને ઉચ્ચ 

પળક્ષણની સ્નાતક કે અનસુ્નાતકની દલીઓભા ંપ્રલેળ ભેલતી લખતે મશુ્કેરી ઉબી ના થામ અને તેઓ અભાન્મ 

કે ફોગસ કોરેજ/સસં્થાઓભા ંચારતા અભાન્મ કે ફોગસ સ્નાતક/અનસુ્નાતક દલી ના અભ્માસક્રભોભા ંપ્રલેળ 

ભેલી છેતયામ નરહ તે ભાટે જાહયે રહત્તભા ંગજુયાત સયકાય તેભજ  શ્રી ગોપલિંદ ગરુુ યપુનલપસિટી દ્વાયા ચેતલણી 

આલાભા ંઆલે છે કે આ પ્રકાયની ફોગસ કે અભાન્મ અભ્માસક્રભો ચરાલતી કોરેજ, સસં્થા કે યપુનલપસિટીઓભા ં

પ્રલેળ ભેલલો નરહ તેભજ તેઓના રેબાગ ુએજન્ટો કે તત્લોની લાતોથી બયભાવુ ંનહી. 
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ઓન અને ડીસટન્સ રપનિંગ એટરે કે  ઘય ફેઠા ઉચ્ચ પળક્ષણના પલપલધ અભ્માસક્રભોભા ંપ્રલેળની ભજુંયી પક્ત જે 

તે યાજ્મની યાજ્મ સયકાય દ્વાયા સ્થાલાભા ંઆલેર સ્ટેટ ઓન યપુનલપસિટી જ આી ળકે છે અને તે જે યાજ્મ 

સયકાય દ્વાયા સ્થાલાભા ંઆલી તે યાજ્મોભા ંજ ોતાના સ્ટડી સેન્ટયો સ્થાી અને ઉચ્ચ પળક્ષણના પલપલધ 

અભ્માસક્રભોની ડીગ્રી આી ળકે છે. કોઈણ યાજ્મ સયકય દ્વાયા સ્થાલાભા ંઆલેર કે ભાન્મતા આલાભા ંઆલેર 

ડીમ્પડ કે પ્રાઇલેટ યપુનલસીટી તેના ભેઈન કેમ્પસની ફહાય યપુનલપસિટી ગ્રાન્્સ કપભળનની પલૂયભજુંયી લગય સ્ટડી 

સેન્ટયો સ્થાી પલપલધ અભ્માસક્રભો ચરાલી ળકતી નથી. 

આભ, લારીઓએ ોતાના સતંાનોને ઉચ્ચ પળક્ષણના પલપલધ અભ્માક્રભોભા ંદાખર કયતા હરેા ઉય મજુફની 

ચકાસણી કયલી ખફુ જ આલશ્મક છે જેથી તેભના સતંાનોનુ ંબાલી અંધકાયભમ ન ફને. સયકયી અને ખાનગી 

યપુનલપસિટીઓની પલગતલાય ભારહતી UGC ની લેફસાઈટ www.ugc.ac.in ય ણ ઉ્રબ્ધ છે. 

 

 

ગોધયા           કુરસલચલ  

૧૮/૦૫/૨૦૧૬        શ્રી ગોપલિંદ ગરુૂ યપુનલપસિટી  

  ગોધયા 


