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ુ િોડાણ/૨૦૧૬/
નન.એસીી /
તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૬

િરરિર -7
સનદ્ભ : ગુિરાત

પુ નવપસિટી ુ ન ાહેરનામાન નન.એકેડેપમક/૯૭૨૪/૨૦૧૬ તા. ૦૮/૦૩/૨૦૧૬

સનદ્ભમાન દ્ાભવિ
લ ગુિરાત
વડોદરા ી્િાની ગુિરાત

ુ ાર પનચમહાિ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટા યદે પર
ુ અનલ
પુ નવપસિટીના ાહેરનામાન અ સ
ુ ધ
પુ નવસીટી સાથલ સનિ્ન કોિલિોનલ પવિ્ન કરવામાન આવલિ છલ . ે અ સ
ન ાનલ

ુ અનલ વડોદરા ી્િામાન પવઞાન, વાલણ્ય, પવનયન, પલરામલડીકિ,
પનચમહાિ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાયદે પર
હોમીયોપલથી, નપસંગ, કપ્ ટુ ર એ્િીકે્ન, પરફોપમંગ આટભ સ, આકીટે્ચર અનલ સો્યિ વકભ પવયા્ાખાની
ુ ાપનત કૉિલિોના આચાયભરીઓનલ િણાવવા ુ ન કે, આગામી ્ૈષલણક વ્ભ ૨૦૧૬-૧૭ થી
ખાનગી અનલ ્વ-અ દ
ુ અનલ વડોદરા ી્િામાન આવલિ કોિલિોએ રી ગોપવંદ ગુૂ
પનચમહાિ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટા યદે પર
પુ નવપસિટીની સાથલ સનિ્નતા િલવાની રહે છલ . ેથી સનબપન ધત કૉિલિોએ િલટરપલડ યપર કુિસલચવરી, રી ગોપવંદ
ગુૂ

પુ નવપસિટી, ગોધરાનલ સનબપન ધત ડીરી, અ્યાસરમ,

્ુ ય અનલ ગૌણ પવ્ય દ્ાભવી પવપવધ રકારના િોડાણ

મલળવવા ંગલ તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ સુધીમાન બીનચ ૂક અરી ૂબૂમાન મોકિી આપવી.
ુ ાન, આ સાથલ સામલિ ન ન
ુ ામાન સનબપન ધત કોિલિોની પવગતવાર મારહતી િૂરી દ્તાવલિો અનલ આધાર પુરાવા
વ મ
સાથલ મોકિી આપવા પવનનતી.

આપનો પવવાસુ

રજિ્રાર
રી ગોપવંદ ગુૂ

પુ નવપસિટી

ગોધરા
રપત,
ુ ાપનત પવઞાન, વાલણ્ય, પવનયન, પલરામલડીકિ, હોમીયોપલથી,
તમામ આચાયભરીઓ, ખાનગી અનલ ્વ-અ દ
ુ ર એ્િીકે્ન, પરફોપમંગ આટભ સ, આકીટે્ચર અનલ સો્યિ વકભ પવયા્ાખાની કૉિલિો.
નપસંગ, કપ્ ટ
ુ અનલ વડોદરા)
(પનચમહાિ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાયદે પર

રી ગોવવંદ ગૂુ યવુ િવવસિટી

ુ રાત એ્ટ િં.૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત)
(ગજ
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