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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૩૬૦૨                   તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર-૨૮૨૭ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન ડીપ્લોમા ં ઈન ફાયર સેફટી (D.F.S.) અભ્યાસક્રમની કોલજેોના 
આચાયયશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે, આપની કોલેજમા ં ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૨ મા ંઅભ્યાસ કરતા 
વવદ્યાર્થીઓની રેગ્યલુર એક્ઝામના પરીક્ષા આવેદન પત્રો નીચે દર્ાયવેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ ભરવા 
અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરાવવા જરૂરી કાયયવાહી કરવા વવનતંી.  
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1.  D.F.S. 2 150 00 25 175 03/10/2022 

 

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરાવવા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
(૧) સબંવંિત કોલજેોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન 

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

કરાવવાની રહરે્ે. 
(૩) વવદ્યાર્થીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટ પર સબંવંિત કૉલેજના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ 

કરી પોતાની સહી અને વસક્કા કરવાના રહરે્ે. 
(૪) પરીક્ષા આવેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ંવેરીફાઈડ કરેલ ફોમયના આિારે સોફ્ટવેર દ્વારા દર્ાયવેલ રકમ 

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

(૫) આચાયયશ્રી 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.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ સધુીમાાં ફક્ત રૂબરૂમાાં જમા 
જમા કરા  ાિો રહશેે. (રજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુાં િહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્ાકોપી 
યવુિ વસિટીમાાં જમા કરા  ાિી િથી) 

(૬) યવુનવવસિટી ખાતે પરીક્ષા આવેદન પત્રનુ ંચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લેવી 
જેર્થી બાદમા ંસિુારા-વિારા કરવા ંમાટેની કોઈ કાયયવાહી કરવી પડે નહહ. અધરુી કે ખોટી વવગતોવાળા 
આવેલ આવેદનપત્રો મોકલવામા ંઆવર્ે અન ેતેના કારણે વવદ્યાર્થીના નામમા,ં વવષયમા,ં ફોટામા ંકે અન્ય 
કોઈ બાબતમા ંક્ષવત જણાર્ ેતો તે અંગ ેયવુનવવસિટીની કોઈ જવાબદારી રહરેે્ નહહ. 
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(૭) કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમા ંવવદ્યાર્થીઓને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરાવવા મોકલવા નહહ, 
જેની ખાસ નોંિ લેવી. 

 

નોંિ: 
- પોટયલમા ંદર્ાયવેલ પરીક્ષા આવેદન ફીની કુલ રકમ વવદ્યાર્થી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગણતરીમા ં

લીિેલ હોય પોટયલમા ંદર્ાયવ્યા મજુબની પરૂી ફી ભરવી. 
 

 
 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી, 
ગોિરા. 

 
 

િવત, 

- ડીપ્લોમા ં ઈન ફાયર સેફટી અભ્યાસક્રમની કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા જરૂરી 
કાયયવાહી સારંુ. 


