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ન.ંએસજીજીયુ/િરીક્ષા/૨૦૨૧/૭૬૬૪                                 તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ 

પવરપત્ર-૨૫૨૯ 

શ્રી ગોપ ંદ ગુરૂ યપુન પસિટી સલંગ્ન બી.એચ.ટી.એમ. અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલજેોના આચાયિશ્રીઓન ેજણા  ાનું કે 

બી.એચ.ટી.એમ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૨ માં અભ્યાસ કરતા પ દ્યાથીઓના િરીક્ષા આ ેદન િત્રો નીચે દર્ાિ લે 

સૂચનાઓ અને તારીખ મજુબ ભર ા અને યપુન પસિટી કાયાિલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમાં જમા કરા  ા જણા  ામા ં

આ ે છે.  

 

Sr. Examination 
Semester 

 

Fees 
Starting 

Date for 

Students to 

Fill Up Exam 

Form  

Last Date to 

Submit 

Exam Form 

With 

Regular Fees Exam  

Fee 

Form 

Fee 

Total 

Fee 

1 B.H.T.M. 2 1500 25 1525 17/09/2021 22/09/2021 

 

િરીક્ષા આ દેનિત્ર ભર ા અને યુપન પસિટી કાયાિલય ખાતે જમા કરા  ા સંબંપિત સચૂનાઓ : 

 

(૧) સંબંપિત કોલજેોએ શ્રી ગોપ દં ગરુૂ યપુન પસિટીના િોટિલ િર તેમને ફાળ ેલ યુઝર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 

િરીક્ષા આ દેનિત્ર ઓનલાઈન ભરી,  ેરીફાઈ કરી તેની પિન્ટઆઉટ લે ાની રહેર્ે. 

 

(૨) િરીક્ષા આ દેનિત્રની પિન્ટઆઉટની પ ગતોની સંબંપિત પ દ્યાથી િાસે ખરાઈ કરા ી તેમાં તેની સહી 

કરા  ાની રહેર્ે. 

 

(૩) પ દ્યાથીએ સહી કરલે િરીક્ષા આ ેદનિત્રની પિન્ટઆઉટ િર સંબંપિત કૉલજેના આચાયિશ્રીએ ખરાઈ કરી 

િોતાની સહી અને પસક્કા કર ાના રહેર્ે. 

 

(૪) િરીક્ષા આ ેદન િત્રની જરૂરી ફી િોટિલમાં  ેરીફાઈડ કરલે ફોમિના આિાર ેસોફ્ટ ેર દ્વારા દર્ાિ ેલ રકમ 

િોટિલમાં દર્ાિ ેલ ડીજીટલ ગેટ ે અથ ા શ્રી ગોપ ંદ ગરુૂ યપુન પસિટી એક્ઝાપમનેર્ન, ગોિરાના એક્સીસ 

બેંકના ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ં

NEFT/RTGS થી ભર ાની રહેર્ે. 

 

(૫) આચાયિશ્રી અને પ દ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ િરીક્ષા આ દેનિત્રનું ચેકલીસ્ટ, પનયત િરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ 

જિરટે થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાિિી રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટિ  મોડ્યુલમાિંથી જિરટે થયેલ ચકેલીસ્ટ 

રીપોટિ  યુવિ વસિટી કાયાિલયમાિં ૨ (બ)ે કોપીમાિં તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૧ સુધીમાિં ફક્ત રૂબરૂમાિં જમા 

કરા  ાિો રહેશે. (િરીક્ષા આ ેદનિત્રની હાડિકોિી યુપન પસિટીમાં જમા કરા  ાની નથી) 
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સાથે પરીક્ષા 

આ ેદિ પત્ર સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સાથ ેપરીક્ષા 

આ ેદિ પત્ર સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે પરીક્ષા 

આ ેદિ પત્ર સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રગે્યુલર ફી +  

રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૧ 

રગે્યુલર ફી +  

રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧ 

રગે્યુલર ફી +  

રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧  

 

(૬) યુપન પસિટી ખાતે િરીક્ષા આ ેદન િત્રનું ચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લે ી જથેી 

બાદમાં સુિારા- િારા કર ા ંમાટેની કોઈ કાયિ ાહી કર ી િડે નપહ. અિરુી કે ખોટી પ ગતો ાળુ ચેક્લીસ્ટ 

મોકલ ામાં આ ર્ે અને તેના કારણે પ દ્યાથીના નામમાં, પ ષયમાં, ફોટામાં કે અન્ય કોઈ બાબતમાં ક્ષપત 

જણાર્ે તો તે અંગે યપુન પસિટીની કોઈ જ ાબદારી રહેર્ે નપહ. 

 

(૭) કોલજેોએ કોઈિણ સજંોગોમા ંપ દ્યાથીઓને યપુન પસિટી કાયાિલય ખાતે ફોમિ જમા કરા  ા મોકલ ા નપહ, જનેી 

ખાસ નોિં લે ી. 

નોિં: 

- િોટિલમાં દર્ાિ ેલ િરીક્ષા આ ેદન ફીની કુલ રકમ પ દ્યાથી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કિાત કરીને ગણતરીમાં લીિેલ હોય 

િોટિલમાં દર્ાિવ્યા મજુબની િરૂી ફી ભર ી. 

 

 

 

િરીક્ષા પનયામક 

શ્રી ગોપ દં ગુરુ યપુન પસિટી, 

ગોિરા. 

 

 

 

િપત, 

- શ્રી ગોપ ંદ ગરુૂ યુપન પસિટી સંલગ્ન બી.એચ.ટી.એમ. અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલજેોના આચાયિશ્રીઓ તરફ જાણ 

તથા જરૂરી કાયિ ાહી સારંુ. 

 


