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ક્રમ ાંક:-કવટ/યુનિ/11063/2020  

ઉચ્ચ નિક્ષણ કનમિિર કચેરી, 

બ્લોક-12,ડો .જીવર જ મહેત  ભવિ. 

ગ ાંધીિગર,ગુજર ત  

ત :-4/5/2020  

રજીસ્ટરશ્રી  

સરક રી અિદુ નિત યુનિવનસિટી,તમ મ.  

ગુજર ત ર જ્ય. 

નવષય: સેલ્ફ ફ ઇિ ન્સ કોલેજોિ  રજીસ્ટરેિિ બ બત. 

શ્રીમ િ, 

              સનવિય ઉપરોક્ત નવષયિ  અિુસાંધ િે જણ વવ િકેુ ઉચ્ચ નિક્ષણ કનમિિર કચેરી દ્વ ર  તમ મ 

યુનિવનસિટી તથ  યનુિવસીટી સ થે સાંલગ્ન ઉચ્ચ નિક્ષણ કનમિિર કચેરી હેઠળિ  અભ્ય સક્રમો ધર વતી સેલ્ફ 

ફ ઇયિ ન્સ કોલેજોિુાં રજીસ્ટર ેિિ કર વવ િુાં થ ય છે. 

 આપિી કક્ષ એથી ઉપરોક્ત બ બતે આપિી સ થે સલગ્ન સાંસ્થ ઓિે જરૂરી સૂચિ  અપ ઈ જવ  

નવિાંતી છે.તથ  તેિી એક િકલ અત્રેિી કચેરીિે મોકલી આપિો.આપિી સ થે સાંલગ્ન AISHE CODE ધર વતી 

સાંસ્થ ઓ રજીસ્ટરેિિ કર વી િકિે.જો કોઈ સાંસ્થ િુાં િ મ પોટિલ પર ઉપલબ્ધ િ  હોય તો તેિી ય દી અત્રેિી 

કચેરીિે મોકલી આપિો.વધુ મ ગિદિિિ અથે અત્રેિી કચેરીિી E-GYAN WEBSITEિી મુલ ક ત લેિો. 

રજીસ્ટરેિિ નલન્ક િીચે મુજબ છે. 

http://www.registration.gujgov.edu.in/ 

help line no-shri Jhanviben harsora(I.T Branch,higher edu.)mo.no-7405066284  
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