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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૩/૨૧૦૨                   તા. ૨૭/૦૨/૨૦૨૩ 

પરિપત્ર-૨૯૬૧ 
 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના ં વ વ ધ ભ નોના પ્રોફેસરશ્રી/કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, વ જ્ઞાન, વ નયન અન ે
 ાણિજ્ય વ દ્યાશાખાની સલંગ્ન કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તથા માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર 
ઈન્ચાર્જશ્રીઓન ેજિા  ાનુ ંકે, નીચ ેમજુબના અભ્યાસક્રમોમા ંઅભ્યાસ કરતા વ દ્યાથીઓની યવુન વસિટી દ્વારા 
સભં તઃ આગામી એવપ્રલ-૨૦૨૩ મા ંલે ાનાર (ન્ય ુઅન ેઓલ્ર્ડ કોસય) રેગ્યલુર અને પાટય  પરીક્ષાના આ ેદન 
પત્રો (એક્ઝામ ફોમય) નીચ ેદશાય ેલ સચૂનાઓ અન ેતારીખ મજુબ ભર ા અન ેયવુન વસિટી કાયાયલય ખાત ે
ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરા  ા જિા  ામા ંઆ ે છે.  
 

Sr Course  Semester 

Fee 
Last Date With 

Regular Fees 
Exam 

Fee 

Practical 

Fee 

Form 

Fee 

Total  

Fee 

1.  B. A 2 215 50* 25 290 17/03/2023 

2.  B.Com. 2 215 50* 25 290 17/03/2023 

3.  B.SC. 2 215 150* 25 390 17/03/2023 

4.  M.A 2 515 00 25 540 17/03/2023 

5.  M.Com 2 515 00 25 540 17/03/2023 

6.  M.Sc. 2 515 200 25 740 17/03/2023 

 
પિીક્ષા આ ેદિપત્ર ભિ ા અિે યવુિ વસિટી કાર્ાાલર્ ખાતે જમા કિા  ા સબંવંિત સચૂિાઓ : 
 

(૧) સબંવંધત કોલજેોએ શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 
પરીક્ષા આ ેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી,  ેરીફાઈ કરી તેની વપ્રન્ટઆઉટ લે ાની રહશેે. 

(૨) પરીક્ષા આ ેદનપત્રની વપ્રન્ટઆઉટની વ ગતોની સબંવંધત વ દ્યાથી પાસે ખરાઈ કરા ી તેમા ં તેની સહી 
કરા  ાની રહશેે. 

(૩) વ દ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રની વપ્રન્ટઆઉટ પર સબંવંધત કૉલેજના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી 
પોતાની સહી અને વસક્કા કર ાના રહશેે. 

(૪) પરીક્ષા આ દેન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ં ેરીફાઈર્ડ કરેલ ફોમયના આધારે સોફ્ટ ેર દ્વારા દશાય લે રકમ 
પોટયલમા ંદશાય લે ર્ડીજીટલ ગટે ે અથ ા શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી એક્ઝાવમનશેન, ગોધરાના એક્સીસ બેંકના 
ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS થી 
ભર ાની રહશેે. 

(૫) આચાયયશ્રી અને વ દ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ 
જિિેટ થરે્લ િીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભર્ાાિી િીસીપ્ટ તેમજ િીપોટા  મોડ્યલુમાથંી જિિેટ થરે્લ ચેકલીસ્ટ િીપોટા 
યવુિ વસિટી કાર્ાાલર્મા ં૨ (બે) કોપીમા ંતા.૨૭/૦૩/૨૦૨૩ સિુીમા ં ફક્ત રૂબરૂમા ં  જમા કિા  ાિો િહશેે. 
(િજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરિર્િ કિવુ ંિહી) (પિીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્ાકોપી યવુિ વસિટીમા ંજમા કિા  ાિી િથી) 
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પિીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાિ ાિી તાિીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પિીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભિ ાિી છેલ્લી તાિીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પિીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાિ ાિી તાિીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પિીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાિ ાિી તાિીખ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૩ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૩ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૩  

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૧૦૦૦/-  

તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૩  
 

 

(૬) યવુન વસિટી ખાતે પરીક્ષા આ ેદન પત્રનુ ંચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ પ્રકારની ચકાસિી કરી લે ી જેથી 
બાદમા ંસધુારા- ધારા કર ા ંમાટેની કોઈ કાયય ાહી કર ી પર્ડે નહહ. અધરુી કે ખોટી વ ગતો ાળા આ ેલ 
આ ેદનપત્રો મોકલ ામા ંઆ શે અને તનેા કારિે વ દ્યાથીના નામમા,ં વ ષયમા,ં ફોટામા ં કે અન્ય કોઈ 
બાબતમા ંક્ષવત જિાશે તો તે અંગે યવુન વસિટીની કોઈ જ ાબદારી રહશેે નહહ. 

(૭) કોલેજોએ કોઈપિ સજંોગોમા ંવ દ્યાથીઓને યવુન વસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરા  ા મોકલ ા નહહ, જેની 
ખાસ નોંધ લે ી. 

(૮) સબંવંધત કોલેજોએ પરીક્ષા આ ેદનપત્રમા ંવ દ્યાથીિી જ ાબિી ભાષા ખાસ તકેદાિી િાખી વસલેક્ટ કિ ાિી 
િહશે.ે પ્રશ્નપત્રોિી ગજુિાતી અિે અંગે્રજી ભાષાિી િકલો ફક્ત એ મજુબ જ મોકલ ામા ંઆ શ.ે (જે 
અભ્યાસક્રમો/વ ષયોમા ંમાત્ર એક ભાષામા ંજ પ્રશ્નપત્રો આ તા હોય તેમને આ બાબત લાગ ુપર્ડશે નહી.) 

નોંધ: 
- * બી.એ. અને બી.કોમ. અભ્યાસક્રમમા ંપ્રાયોણગક પરીક્ષા લે ામા ંઆ તી હોય તે વ ષયો માટે વ દ્યાથી દીઠ દીઠ કુલ પરીક્ષા 

આ ેદન ફી રૂ. ૨૯૦/- તથા પ્રાયોણગક કાયય વસ ાયના વ ષયો માટે વ દ્યાથી દીઠ કુલ પરીક્ષા આ ેદન ફી રૂ. ૨૪૦/- લે ાની 
રહશેે. 

- * બી.એસસી. અભ્યાસક્રમમા ંપ્રાયોણગક પરીક્ષા ફી કોલેજે વ દ્યાથી પાસેથી લઈ પોતાની પાસે રાખ ાની રહશેે. આ ફી યવુન વસિટી 
ખાતે જમા કરા  ાની નથી.  

- પોટયલમા ંદશાય ેલ પરીક્ષા આ ેદન ફીની કુલ રકમ વ દ્યાથી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગિતરીમા ંલીધેલ હોય પોટયલમા ં
દશાયવ્યા મજુબની પરૂી ફી ભર ી. 

-  

-  
 

 

પરીક્ષા વનયામક( તી) 
શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુન વસિટી, 

ગોધરા. 
પ્રવત, 

- શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના ંવ વ ધ ભ નોના પ્રોફેસરશ્રી/કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, વ જ્ઞાન, વ નયન અને  ાણિજ્ય 
વ દ્યાશાખાની સલંગ્ન કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તથા માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ તરફ જાિ 
તથા જરૂરી કાયય ાહી સારંુ. 


