
 

 

પરીપત્ર  
વિષય : ય.ુજી./એલએલ.બી. સેમ. ૧ થી ૬, પી.જી./બી.એડ. સેમ. ૧ થી ૪ તેમજ મેડીકલ/પેરા-મેડીકલ અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા ફોમમ ફી બાબત. 

સદંર્મ  : (૧) એકેડેવમક કાઉન્સસલની બેઠક ન.ં ૧૧ ના ઠરાિ ક્રમાકં ૧૧.૧૭, તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨. 

         (૨) એક્ઝિક્યટુીિ કાઉન્સસલની બેઠક ન.ં ૩૦ ના ઠરાિ ક્રમાંક ૩૦.૨૨, તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૨. 

         (૩) બોડમ ઓફ ગિનમસમની બેઠક ન.ં ૫ ના ઠરાિ ક્રમાકં ૫.૧૦, તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૨. 

         (૪) નાણા સવમવતની બેઠક ન.ં ૧૪ ના ઠરાિ ક્રમાકં ૧૪.૦૯, તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨. 

ક્રમ કોષમ નુ ંનામ પરીક્ષા ફોમમ ફી ક્રમ કોષમ નુ ંનામ પરીક્ષા ફોમમ ફી 
૧ B.A. ૩૦૦ ૧ M.A. (ALL) & M.A. (H.S.) ૪૦૦ 
૨ B.A. (H.S.) ૩૫૦ ૨ M.COM ૪૦૦ 
૩ B.COM ૩૦૦ ૩ M.R.S. ૩૫૦ 
૪ B.COM (COMPUTER SCIENCE) ૩૫૦ ૪ M.S.W. ૮૦૦ 
૫ B.B.A. ૪૦૦ ૫ M.SC. (ALL) ૫૦૦ 
૬ B.C.A. ૮૫૦ ૬ M.SC. (I.T. & C.A.) ૮૦૦ 
૭ B.R.S. ૩૦૦ ૭ M.SC. (H.S.) ૫૦૦ 
૮ B.S.W. ૫૫૦ ૮ B.ED. ૪૦૦ 
૯ B.SC. ૩૫૦ ૯ M.ED. ૪૦૦ 

૧૦ B.SC. (H.S.) ૪૦૦ ૧૦ P.G.D.C.A. ૭૫૦ 
૧૧ B.SC. (F.S.) ૩૫૦ ૧૧ LL.M. ૫૦૦ 
૧૨ B.SC. (I.T.) ૯૦૦ ૧૨ LL.B. ૩૫૦ 
૧૩ D.M.L.T. ૧૯૫૦ ૧૩ NURSING ૩૫૦૦ 
૧૪ B.P.T. ૪૯૫૦ ૧૪ M.B.B.S. ૪૯૫૦ 
૧૫ B.H.M.S. ૩૫૦૦    

 

-: ખાસ નોંધ :- 
         યવુનિવસિટી ર્િનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેસરના પ્રોફેસસમ ઇસચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન તમામ કોલેજોના 
આચાયમશ્રીઓ, માસય સસં્થાના િડાઓ તેમજ મેડીકલ/પેરા-મેડીકલ અભ્યાસક્રમ ચલાિતી કોલેજના ડીનશ્રી/આચાયમશ્રીને જણાિિાનુ ં કે, જે 
વિદ્યાથીઓ પ્રથમ િખત છેલ્લા સેમેસ્ટરની/છેલ્લા િષમની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે તેિા વિદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફી સાથે ડીગ્રી ફોમમ ફી લેિાની રહશેે 
તેમજ જે વિદ્યાથીઓને અગાઉ ડીગ્રી ફોમમ ર્રિાના બાકી રહલે છે તેિા વિદ્યાથીઓ પણ ડીગ્રી ફોમમ વનયત ફી સાથે ર્રી શકશે. મેડીકલ તેમજ 
પેરા-મેડીકલના વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોમમ તેમજ ડીગ્રી ફોમમ કાઉન્સસલના વનયમો મજુબ ર્રિાના રહશેે. ય.ુજી./એલએલ.બી./પી.જી./બી.એડ./ 
મેડીકલ/પેરા-મેડીકલ અભ્યાસક્રમની ડીગ્રી ફોમમ ફી રકમ રૂવપયા ૨૫૦/- રહશેે. 
         િધમુા ંજણાિિાનુ ં કે, તમામ કોલેજોએ વિદ્યાથી પાસેથી પરીક્ષાના ફોમમ ર્રાિીને પોતાની પાસે રાખિાના રહશેે, અતે્રની યવુન. દ્વારા 
ટ ંક સમયમા ં પરીક્ષા ફોમમની ઓનલાઇન એસરી માટેની તારીખ જાહરે કરિામા ં આિશે તે દરવમયાન તમામ કોલેજોએ પરીક્ષા ફોમમની 
ઓનલાઇન એસરી કરિાની રહશેે.         

પરીક્ષા વનયામક 
ક્રમ ાંક - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષ /૧૬૧૩/૨૦૨૨,   ત . ૧૮/૧૧/૨૦૨૨ 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી, ગિનનમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  યવુનિવસિટી રોડ, ખડડય , જૂન ગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

 

પ્રવત, યવુનિવસિટી ભિનન  અધ્યક્ષશ્રીઓ, યવુનિવસિટી સાંલગ્ન અનસુ્ન તક કેન્રન  પ્રોફેસસન ઇન્ચ ર્જશ્રીઓ, સાંલગ્ન તમ મ કોલેજોન  આચ યનશ્રીઓ, મ ન્ય 
      સાંસ્થ ન  િડ ઓ તેમજ મેડીકલ/પેર -મેડીકલ અભ્ય સક્રમ ચલ િતી કોલેજન  ડીનશ્રી/આચ યનશ્રી તેમજ વિદ્ય થી ભ ઇઓ તથ  બહનેો તરફ.... 
 

નકલ સવિનય રિ ન :- 
(૧) મ ન.કુલપવતશ્રીન  અંગત સચચિશ્રી (જાણ અથે)                             (૨) ડહસ બી શ ખ . (યોગ્ય ક યનિ હી અથે) 
(૩) આઇ.ટી. સેલ (િેબસ ઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિ  તેમજ યોગ્ય ક યનિ હી અથે)   


