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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૩૨૨૯                         તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૨ 

િરરિત્ર-૨૬૯૬ 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી સલંગ્ન બેચલર ઓફ ડીઝાઈન (એનીમેશન ફફલ્મ ડીઝાઈન) (B.Des. (A.F.D.), ડીપ્લોમા ંઈન 

સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર (D.S.I.), ડીપ્લોમા ંઈન મેડીકલ લબે ટેકનીશીયન (D.M.L.T.) તથા પો્ટ ગ્રેજ્યએુશન ડીપ્લોમા ંઈન 

મેડીકલ લેબ ટેકનોલોજી (P.G.D.M.L.T.) નો અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલજે/સં્ થાના આચાયયશ્રી/ ડાશ્રીઓને જણા  ાનુ ં
કે, તેમની સં્ થામા ંનીચ ેદશાય ેલ અભ્યા્ક્મમા ંઅભ્યાસ કરતા વ દ્યાથીઓના પરીક્ષાના પરીક્ષા આ ેદન પત્રો (રેગ્યલુર 

અને પાટય  એક્ઝામ) નીચે દશાય ેલ સચૂનાઓ અન ેતારીખ મજુબ ભર ા અન ેયવુન વસિટી કાયાયલય ખાત ેફક્ત રૂબરૂમા ં
જમા કરા  ા જરૂરી કાયય ાહી કર ા વ નતંી.  

Sr.  Examination 
Fee Last Date to Submit 

Exam Form  Exam Fee Form Fee Total Fee 

1 D.S.I. 1100 100 1200 15/06/2022 

2 P.G.D.M.L.T. 1100 100 1200 15/06/2022 

3 D.M.L.T. (First & Second Year) 1000 100 1100 15/06/2022 

4 B.Des. (A.F.D.) (Semester-2) 200 25 225 15/06/2022 

 

પરીક્ષા આ ેદનપત્ર ભર ા અને યવુન વસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરા  ા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
(૧) સબંવંિત સં્ થાઓએ શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 

પરીક્ષા આ ેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી,  ેરીફાઈ કરી તનેી વિન્સટઆઉટ લે ાની રહશેે. 
(૨) પરીક્ષા આ ેદનપત્રની વિન્સટઆઉટની વ ગતોની સબંવંિત વ દ્યાથી પાસે ખરાઈ કરા ી તેમા ં તેની સહી 

કરા  ાની રહશેે. 
(૩) વ દ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રની વિન્સટઆઉટ પર સબંવંિત સં્ થાના  ડાશ્રીએ ખરાઈ કરી પોતાની 

સહી અને વસક્કા કર ાના રહશેે. 
(૪) પરીક્ષા આ ેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ં  ેરીફાઈડ કરેલ ફોમયના આિારે સોફ્ટ ેર દ્વારા દશાય ેલ રકમ 

પોટયલમા ંદશાય ેલ ડીજીટલ ગેટ ે અથ ા શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી એક્ઝાવમનશેન, ગોિરાના એક્સીસ બેંકના 
ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS થી 
ભર ાની રહશેે. 

(૫)  ડાશ્રી અને વ દ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રનુ ંચેકલી્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓનલાઈન 
જનરેટ થયેલ રીસીપ્ટની નકલ/ફી ભયાયની રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટય મોડયલુમાથંી જનરેટ થયેલ ચેકલી્ટ રીપોટય 
યવુન વસિટી કાયાયલયમા ં ૨ (બે) કોપીમા ં તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ સિુીમા ં ફક્ત રૂબરૂમા ં જમા કરા  ાનો રહશેે. 
(રજી./્પીડ પો્ટ/કુફરયર કરવુ ંનહી) (પરીક્ષા આ ેદનપત્રની હાડયકોપી યવુન વસિટીમા ંજમા કરા  ાની નથી) 
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(૬) યવુન વસિટી ખાતે આ ેદન પત્ર મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લે ી જેથી બાદમા ંસિુારા-
 િારા કર ા ં માટેની કોઈ કાયય ાહી કર ી પડે નફહ. અધરુી કે ખોટી વ ગતો ાળા આ ેલ આ ેદનપત્રો 
મોકલ ામા ંઆ શ ેઅને તનેા કારણે વ દ્યાથીના નામમા,ં વ ષયમા,ં ફોટામા ંકે અન્સય કોઈ બાબતમા ંક્ષવત જણાશ ે
તો તે અંગ ેયવુન વસિટીની કોઈ જ ાબદારી રહશેે નફહ. 

(૭) સં્ થાઓએ કોઈપણ સજંોગોમા ંવ દ્યાથીઓને યવુન વસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરા  ા મોકલ ા નફહ, જેની 
ખાસ નોંિ લે ી. 

 

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુન વસિટી 
ગોિરા 

િવત, 

- શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી સલંગ્ન બચેલર ઓફ ડીઝાઈન (એનીમેશન ફફલ્મ ડીઝાઈન) (B.Des. (A.F.D.), ડીપ્લોમા ં
ઈન સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર (D.S.I.), ડીપ્લોમા ંઈન મેડીકલ લેબ ટેકનીશીયન (D.M.L.T.) તથા પો્ટ ગ્રેજ્યએુશન 

ડીપ્લોમા ં ઈન મેડીકલ લેબ ટેકનોલોજી (P.G.D.M.L.T.) નો અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલેજ/સં્ થાના 
આચાયયશ્રી/ ડાશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયય ાહી સારંુ. 


