
 

 

પર�પ�  
 

િવષય : આગામી સમયમા ંયો�નાર �.ુ�. અને પી.�. ની િવિવધ િવધાશાખાઓની (ર���લુર તેમજ �રુક પર��ા) ની પર��ા 

         ફોમ� ફ� બાબત. 

સદંભ�  : એ��ઝ�ટુ�વ કાઉ�સીલના ઠરાવ �માકં ૧૯.૬, તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૦. 

�મ કોષ� �ુ ંનામ પર��ા ફોમ� ફ� �મ કોષ� �ુ ંનામ પર��ા ફોમ� ફ� 

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 
 

-: ખાસ ન�ધ :- 

         �િુનવિસ�ટ� ભવનના અ�ય��ીઓ, �િુનવિસ�ટ� સલં�ન અ��ુનાતક ક���ના �ોફ�સર ઇ�ચા��ીઓ તેમજ સલં�ન તમામ 

કોલેજોના આચાય��ીઓ તેમજ સ�ંથાના વડાઓને જણાવવા�ુ ં ક�, � િવ�ાથ�ઓ �થમ વખત છે�લા સેમે�ટરની પર��ા આપી 

ર�ા છે તેવા િવ�ાથ�ઓની પર��ા ફ� સાથે ડ��ી ફોમ� ફ� લેવાની રહ�શે તેમજ � િવ�ાથ�ઓને અગાઉ ડ��ી ફોમ� ભરવાના બાક� 

રહ�લ છે તેવા િવ�ાથ�ઓ પણ ડ��ી ફોમ� િનયત ફ� સાથે ભર� શકશે. �.ુ�. તેમજ પી.�. અ�યાસ�મની ડ��ી ફોમ�ની ફ� રકમ 

�િપયા ૨૫૦/- રહ�શે. 

         વ�મુાં જણાવવા�ુ ંક�, તમામ કોલેજોએ િવ�ાથ� પાસેથી પર��ાના ફોમ� ભરાવીને પોતાની પાસે રાખવાના રહ�શે, અ�ેની 

�િુન. �ારા �ૂંક સમયમા ંપર��ા ફોમ�ની ઓનલાઇન એ��� માટ�ની તાર�ખ �હ�ર કરવામા ંઆવશે તે દરિમયાન તમામ કોલેજોએ 

પર��ા ફોમ�ની ઓનલાઇન એ��� કરવાની રહ�શે.         

પર��ા િનયામક 

�માકં - બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૨૮૯/૨૦૨૨ 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� રોડ, 

ખ�ડયા, �ુનાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 

તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૨ 
 

�િત,  

�િુનવિસ�ટ� ભવનના અ�ય��ીઓ, �િુનવિસ�ટ� સલં�ન અ��ુનાતક ક���ના �ોફ�સસ� ઇ�ચા��ીઓ, સલં�ન તમામ કોલેજોના 

આચાય��ીઓ તેમજ મા�ય સ�ંથાના વડાઓ તરફ.... 
 

નકલ સિવનય રવાના:- 

(૧) માન.�ુલપિત�ી/�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી   (૨) આઇ.ટ�. સેલ (વેબસાઇટ પર �િસ�ધ થવા/યો�ય કાય�વાહ� અથ�)  

(૩) �હસાબી શાખા. 


