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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૯૨૩૨                   તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર-૨૫૯૨ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બેચલર ઓફ આટટસ (માસ કોમ્યવુનકેશન એન્ડ જનાટલીઝમ) B.A. (M.C. 

& J.), બેચલર ઓફ ડીઝાઇન (એનીમેશન ફફલ્મ ડીઝાઇન) B.Des. (A.F.D.), ડીપ્લોમા ંઈન ફાયર સેફટી 
(D.F.S.), પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશન ડીપ્લોમા ંઈન જનાટલીઝમ P.G.D.J. અન ેપોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશન ડીપ્લોમા ંઈન માસ 
કોમ્યવુનકેશન P.G.D.M.C. અભ્યાસક્રમની કોલેજોના આચાયટશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે, આપની કોલેજમા ં
ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમના સમેેસ્ટર-૧ મા ંઅભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થીઓની રેગ્યલુર એક્ઝામના પરીક્ષા આવેદન 
પત્રો નીચે દશાટવેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાટલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા 
કરાવવા જરૂરી કાયટવાહી કરવા વવનતંી.  
 

 

Sr 
Course  Semester 

Fee Last Date 

With Regular 

Fees 
Exam 

Fee 

Practical 

Fee 

Form  

Fee 

Total  

Fee 

1.  B.A.(M.C. & J.) 1 150 00 25 175 01/01/2022 

2.  B.Des. (A.F.D.) 1 200 00 25 225 01/01/2022 

3.  D.F.S. 1 150 00 25 175 01/01/2022 

4.  P.G.D.J. 1 500 00 25 525 01/01/2022 

5.  P.G.D.M.C. 1 500 00 25 525 01/01/2022 

 

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાટલય ખાતે જમા કરાવવા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
(૧) સબંવંિત કોલેજોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટીના પોટટલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન ર્થઈ 

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી, વેરીફાઈ કરી તેની વિન્ટઆઉટ લેવાની રહશેે. 
(૨) પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટની વવગતોની સબંવંિત વવદ્યાર્થી પાસે ખરાઈ કરાવી તેમા ંતેની સહી કરાવવાની 

રહશેે. 
(૩) વવદ્યાર્થીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટ પર સબંવંિત કૉલેજના આચાયટશ્રીએ ખરાઈ કરી પોતાની 

સહી અને વસક્કા કરવાના રહશેે. 
(૪) પરીક્ષા આવેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટટલમા ંવેરીફાઈડ કરેલ ફોમટના આિારે સોફ્ટવેર દ્વારા દશાટવેલ રકમ પોટટલમા ં

દશાટવેલ ડીજીટલ ગેટવે અર્થવા શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી એક્ઝાવમનેશન, ગોિરાના એક્સીસ બેંકના ખાતા 
ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS ર્થી ભરવાની 
રહશેે. 

(૫) આચાયટશ્રી અને વવદ્યાર્થી દ્વારા ખરાઈ ર્થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ 
જિરેટ થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાાિી રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટા  મોડ્યલુમાાંથી જિરેટ થયેલ ચેકલીસ્ટ રીપોટા  
યવુિ વસિટી કાયાાલયમાાં ૨ (બે) કોપીમાાં તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ સધુીમાાં ફક્ત રૂબરૂમાાં જમા જમા કરા  ાિો રહશેે. 
(રજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુાં િહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્ાકોપી યવુિ વસિટીમાાં જમા કરા  ાિી િથી) 
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨  

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦૦/- 
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨  

 
 

(૬) યવુનવવસિટી ખાતે પરીક્ષા આવેદન પત્રનુ ંચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લેવી જેર્થી 
બાદમા ં સિુારા-વિારા કરવા ં માટેની કોઈ કાયટવાહી કરવી પડે નફહ. અધરુી કે ખોટી વવગતોવાળા આવેલ 
આવેદનપત્રો મોકલવામા ંઆવશે અને તેના કારણે વવદ્યાર્થીના નામમા,ં વવષયમા,ં ફોટામા ંકે અન્ય કોઈ બાબતમા ં
ક્ષવત જણાશે તો તે અંગે યવુનવવસિટીની કોઈ જવાબદારી રહશેે નફહ. 

(૭) કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમા ંવવદ્યાર્થીઓને યવુનવવસિટી કાયાટલય ખાતે ફોમટ જમા કરાવવા મોકલવા નફહ, જેની ખાસ 
નોંિ લેવી. 

નોંિ: 
- બી.એ. અન ેબી.કોમ. અભ્યાસક્રમમા ંિાયોગગક પરીક્ષા લેવામા ંઆવતી હોય ત ેવવષયો માટે વવદ્યાર્થી દીઠ દીઠ કુલ પરીક્ષા આવેદન ફી રૂ. ૨૯૦/- તર્થા િાયોગગક 

કાયટ વસવાયના વવષયો માટે વવદ્યાર્થી દીઠ કુલ પરીક્ષા આવેદન ફી રૂ. ૨૪૦/- લેવાની રહશેે. 
- પોટટલમા ંદશાટવેલ પરીક્ષા આવેદન ફીની કુલ રકમ વવદ્યાર્થી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગણતરીમા ંલીિેલ હોય પોટટલમા ંદશાટવ્યા મજુબની પરૂી ફી ભરવી. 

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી, 
ગોિરા. 

 
 

િવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બેચલર ઓફ આટટસ (માસ કોમ્યવુનકેશન એન્ડ જનાટલીઝમ), બેચલર 
ઓફ ડીઝાઇન (એનીમેશન ફફલ્મ ડીઝાઇન), ડીપ્લોમા ંઈન ફાયર સેફટી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશન ડીપ્લોમા ંઈન 
જનાટલીઝમ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશન ડીપ્લોમા ંઈન માસ કોમ્યવુનકેશન કોલેજોના આચાયટશ્રીઓ તરફ જાણ 
તર્થા જરૂરી કાયટવાહી સારંુ. 


