
 

 

પરીપત્ર  
વિષય :  યવુિિવસિટી દ્વારા જુદી-જુદી થીયરી પરીક્ષા સચંાલિિા (સપુરિીઝિ) મહિેતાણાિા દરો બાબત. 
સદંર્ભ :    (૧) એક્ઝીક્યટુીિ કાઉન્સીલિી તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ િી બેઠક િા ઠરાિ ક્રમાકં ૧૮.૩૨. 
          (૨) એક્ઝીક્યટુીિ કાઉન્સીલિી તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૨ િી બેઠક િા ઠરાિ ક્રમાકં ૨૯.૧૭.૧૨. 
  આથી ર્ક્તકવિ િરવસિંહ મહતેા યવુિિવસિટી સલંગ્િ અનસુ્િાતક કેન્રિા પ્રોફેસસભ ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, યવુિ. સલંગ્િ કોલેજોિા 
આચાયભશ્રીઓ/સ્થળ સચંાલકશ્રીઓ તેમજ સસં્થાિા િડાઓિે જણાિિાનુ ંકે, ઉપરોક્ત સદંર્ભ-૧ અનસુાર થીયરી પરીક્ષા સચંાલિ માટે પરીક્ષા 
કેન્રિે પ્રવત સેશિ વિદ્યાથી દીઠ રા.૮/- ચકૂિિાનુ ંઠરાિિામા ંઆિેલ છે. જે પૈકી િીચે દશાભિેલ કેટેગરી મજુબ દશાભિેલ રકમ ચકુિિી. આ 
અંગેિા હહસાબોિા િાઉચર કોલેજ રેકડભ પર રાખિાિા હોય છે. યવુિિવસિટી જ્યારે ચકાસણી માટે માગેં ત્યારે રજુ કરિાિા રહશેે. 

ક્રમ કેટેગરી સેસન દીઠ રૂપિયા 
૧ કેન્ર સચંાલક ૧૪૦ 
૨ વસવિયર સપુરિાઇઝર ૧૨૦ 
૩ જુવિયર સપુરિાઇઝર ૯૦ 
૪ રીલીિર ૯૦ 
૫ ફેક્ટોટમ ૧૧૦ 
૬ ચોથા િગભિા કમભચારી/પટ્ટાિાળા ૮૦ 
૭ અન્ય સ્ટેશિરી ખચભ પ્રવત હદિસ ૯૦ 
૮ કાપડ ૧૧૦ 

 

  વધમુાાં સાંદર્ભ-૨ મજુબ યપુનવપસિટી દ્વારા િરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે સ્ટેશનરી અંતગભત આિવામાાં આવતા જરૂરી િરીક્ષાલક્ષી ફોમભ 
તેમજ િરીક્ષા દરપમયાન વિરાશમાાં ઉિયોગી જરૂરી રીિોટભ  િરીક્ષા કેન્દ્રોએ યપુનવપસિટીની વેબસાઇટ િરથી ડાઉનલોડ કરી િોતાની 
જરૂરીયાત મજુબ પિન્દ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા કરવાની રહશેે. ઉક્ત ખર્ભ િટેે િરીક્ષા કેન્દ્રને િપત પવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૦.૫૦ િૈસા નો વધારો 
કરવાનુાં પનયત કરેલ હોય જે ધ્યાને લઇ આગામી લેવાનાર િરીક્ષાઓથી અમલવારી કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 
રીિોટભ  ડાઉનલોડ કરવા માટેન ુાં મેન:ુ 
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ખાસ નોંધ: અતે્રની યપુનવપસિટીના સાંદર્ભ િરીિત્ર ક્રમાાંક: બીકેએનએમય/ુિરીક્ષા/૬૫૭/૨૦૨૨, તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ મકુવામાાં 
આવેલ િરીિત્ર અંતગભત િરીક્ષા કેન્દ્રોની યાદીમાાં દશાભવેલ સમયના સ્થાને આિલે ટાઇમ ટેબલ મજુબનો સમય ધ્યાને લેવો. 
                    

િરીક્ષા પનયામક 
ક્રમાકં/બીકેએિએમય/ુપરીક્ષા/૬૬૨/૨૦૨૨ 
ર્ક્તકવિ િરવસિંહ મહતેા યવુિિવસિટી,  
ગિિભમેન્ટ પોલીટેકિીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ િરવસિંહ મહતેા યવુિિવસિટી રોડ,  
ખડીયા, જૂિાગઢ-362263  
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 
 

પ્રવત, ર્ક્તકવિ િરવસિંહ મહતેા યવુિિવસિટી સલંગ્િ તમામ કોલેજોિા આચાયભશ્રીઓ, માન્ય સસં્થાઓિા િડાઓ તરફ... 
 

િકલ સાદર રિાિા:-  
(૧) માિ. કુલપવતશ્રી / કુલસચચિશ્રીિા અંગત સચચિશ્રી [જાણ અથે]  
(૨) હહસાબી શાખા [જરરી કાયભિાહી અથે] 
(૩) આઈ.ટી. સેલ [જરરી કાયભિાહી અથે અિે િેબસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ થિા અથે.] 


