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આચાય ી/ ો ામ ઓ ફસર ીઓ

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , એન.
 

િવષય: શૈ ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ક પસ એ બેસેડરની િનમ કુ કરવા બાબત 
 

સદંભ: (૧) અિધક ુ ય િનવાચન અિધકાર  જુરાત ના પ  માકં ઇએલસી

                  તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦  

(૨) ર યોનલ ડાયર ટર અમદાવાદનો તા

૨૭/૧/૨૦૨૦/રાસેયો/ જુ
 

માનનીય ી,  

        જયભારત સાથ ે જણાવવા ુ ં ક

તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૦ પ  જુબ શૈ ણક 

કોલેજ માટ નવી ગાઈડલાઈન આ સાથે સામલે કરવામા ંઆવેલ છે

કોલેજ માથંી ક પસ એ બેસડેરની િનમ કુ કર  કલેકટર કચેર મા ંતથા િુનવિસટ મા ંપ મા ંબતા યા માણ ે

ફોરમેટમા ંિવગતો ભર  મોડામા ંમોડ  તા
 
 
 
  

 

 

ો ામ કૉઓડ નેટર
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ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી ,ગોધરા 
 જુરાત એકટ ન ં.૨૪/૨૦૧૫ ારા   થાિપત) 

./૨૦૨૦-૨૧/૩૪૧૦                                  

ો ામ ઓ ફસર ીઓ 

.એસ.એસ. િવભાગ સાથે સલં ન તમામ કોલેજો,  

માટ ક પસ એ બેસેડરની િનમ કુ કરવા બાબત  

અિધક ુ ય િનવાચન અિધકાર  જુરાત ના પ  માકં ઇએલસી-૧૦૨૦૨૦

ર યોનલ ડાયર ટર અમદાવાદનો તા. ૧૮/૦૯/૨૦૨૦ નો  પ ાકં: પી 

જુ/ ભારત સરકાર  

જયભારત સાથ ે જણાવવા ુ ં ક અિધક ુ ય િનવાચન અિધકાર  જુરાત રા ય ના 

જુબ શૈ ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ક પસ એ બેસેડરની િનમ કુ કરવા ગે  દરક 

કોલેજ માટ નવી ગાઈડલાઈન આ સાથે સામલે કરવામા ંઆવેલ છે. તો આપની કોલેજમા ંઅને પાસેની 

કોલેજ માથંી ક પસ એ બેસડેરની િનમ કુ કર  કલેકટર કચેર મા ંતથા િુનવિસટ મા ંપ મા ંબતા યા માણ ે

તો ભર  મોડામા ંમોડ  તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૦ ધુીમા ંફર યાત મોકલી આપવાની રહશે

ો ામ કૉઓડ નેટર 

િવભાગ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા 

કા.

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

Godhra 
Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

 

         તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦     

 

૧૦૨૦૨૦-૨૧૨-છ(SVEEP)           

પી 

અિધક ુ ય િનવાચન અિધકાર  જુરાત રા ય ના 

માટ ક પસ એ બેસેડરની િનમ કુ કરવા ગે  દરક 

તો આપની કોલેજમા ંઅને પાસેની 

કોલેજ માથંી ક પસ એ બેસડેરની િનમ કુ કર  કલેકટર કચેર મા ંતથા િુનવિસટ મા ંપ મા ંબતા યા માણ ે

ધુીમા ંફર યાત મોકલી આપવાની રહશ.ે 
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