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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૦/૪૭૬૦                   તા. ૨૧/૧૨/૨૦૨૦ 

પરરપત્ર-૨૨૭૯ 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી સલંગ્ન બી.આર્ક. અભ્યાસક્રમ ચલા તી ર્ોલેજના આચાયકશ્રીને જણા  ાનુ ં રે્ 
યવુન વસિટી ર્ક્ષાની સેમેસ્ટર-૩ અને સેમેસ્ટર-૯ ની (રેગ્યલુર અને પાટક એક્ઝામ) ના પરીક્ષા આ ેદન પત્રો 
નીચે દર્ાક ેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ યવુન વસિટી ર્ાયાકલય ખાતે જમા ર્રા  ા જણા  ામા ંઆ ે છે.  
 

Sr. 

No 
Examination Semester 

Fee 

Exam Fee 

Fee 

Form 

Fee 

Total 

Fee 

1 B.Arch. 3 & 9 1000 100 1100 

 

પરીક્ષા આ ેદનપત્ર ભર ા અને યવુન વસિટી ર્ાયાકલય ખાતે જમા ર્રા  ા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
 

(૧) સબંવંિત ર્ોલેજોએ શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટકલ પર તેમને ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન 
થઈ પરીક્ષા આ ેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી,  ેરીફાઈ ર્રી પરીક્ષા આ ેદનપત્રના ચેર્લીસ્ટની વિન્ટઆઉટ 
લે ાની રહરે્ે. 

 

(૨) પરીક્ષા આ ેદનપત્રના ચેર્લીસ્ટની વિન્ટઆઉટની વ ગતોની સબંવંિત વ દ્યાથી પાસે ખરાઈ ર્રા ી તેમા ં
તેની સહી ર્રા  ાની રહરે્ે. 

 
(૩) વ દ્યાથીએ સહી ર્રેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રના ચેર્લીસ્ટને આચાયકશ્રીએ ખરાઈ ર્રી પોતાની સહી અન ે

વસક્કા ર્ર ાના રહરે્ે. 
 

(૪) પરીક્ષા આ ેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટકલમા ં ેરીફાઈડ ર્રેલ ફોમકના આિારે સોફ્ટ ેર દ્વારા દર્ાક ેલ રર્મ 
પોટકલમા ંફાળ ેલ ડીજીટલ ગેટ ે થી ભર ાની રહરે્ે.  

 
(૫) આચાયકશ્રી અને વ દ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આ ેદનપત્રનુ ં મોડયલુમા ં  ેરીફીરે્ર્ન, પરીક્ષા 

આ ેદનપત્રના ચેર્લીસ્ટની વિન્ટઆઉટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓનલાઈન જનરેટ થયેલ રીસીપ્ટની 
નર્લ તેમજ રીપોટક મોડયલુમાથંી જનરેટ થયેલ ચેર્લીસ્ટ રીપોટક નીચે દર્ાક ેલ સમય પત્રર્ મજુબ 
યવુન વસિટી ર્ાયાકલયમા ંજમા ર્રા  ાનો રહરેે્.    
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વ ગત 

રેગ્યલુર ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ 
પત્ર ભર ાિી 
છેલ્લી તારીખ 

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

તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

પરીક્ષા 
આ ેદન પત્ર 
બાબત 

તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૦ 
થી 

તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦ 
સિુી 

રેગ્યલુર ફી + રૂ. 
૨૦૦/- 

તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૦  

રેગ્યલુર ફી + રૂ. ૫૦૦/- 
તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦  

રેગ્યલુર ફી + રૂ. ૧૦૦૦/- 
તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦  

 

(૬) યવુન વસિટી ખાતે ચેર્લીસ્ટ મોર્લતા અગાઉ તમામ િર્ારની ચર્ાસણી ર્રી લે ી જેથી બાદમા ંસિુારા-
  િારા ર્ર ા ંમાટેની ર્ોઈ ર્ાયક ાહી ર્ર ી પડે નહહ. 

 

(૭)  ર્ોલેજોએ ર્ોઈપણ સજંોગોમા ંવ દ્યાથીઓને યવુન વસિટી ર્ાયાકલય ખાતે પરીક્ષા ફોમક અથ ેમોર્લ ા નહહ, 
જેની ખાસ નોંિ લે ી. 

 

(૮)એક્ઝામ ફોમકનુ ંચેર્લીસ્ટ (પરીક્ષા આ ેદનપત્રની હાડકર્ોપી યવુન વસિટીમા ંજમા ર્રા  ાની નથી) જરૂરી 
વનયત ફી સાથે યવુન વસિટી ર્ાયાકલયમા ંજમા ર્રા  ાનુ ંરહરે્ે. 

નોંિ 

- જે વ દ્યાથીઓએ યવુન વસિટીમાથંી FAEC મેળવયુ ંનહી હોય તે ા વ દ્યાથીઓના પરીક્ષા આ ેદન પત્રો ભરી 
ર્ર્ારે્ નહી. FAEC મેળવયા બાદ જ સબંવંિત વ દ્યાથીઓના પરીક્ષા આ ેદન પત્ર ભરી ર્ર્ારે્. 

 
 
 
 
 

 
 
 

પરીક્ષા વનયામર્ 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટી 
ગોિરા 

 

િવત, 
- આ યવુન વસિટી સલંગ્ન બી.આર્ક. અભ્યાસક્રમ ચલા તી ર્ોલેજના આચાયકશ્રી તરફ જાણ તથા જરૂરી 
ર્ાયક ાહી સારૂ. 


