નં. યીક્ષા/ભાર્ક શીટ/ ૬૪૩૮૨ /૨૦૧૯

તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯

રયત્ર નં. : ૧૫૩
યીક્ષા વલબાગભાાં ભાર્ક ળીટ, ડીગ્રી, ટ્રાન્સસ્ક્રીપ્ટ તેભજ અન્મ દસ્ક્તાલેજો લી.. ન ાં લેયીપીર્ેળન / સીર ર્લય
તૈમાય ર્યલાભાાં આલે છે . જે ભાટે રેલાભાાં આલતી પી તથા તે ભાટે રાગતો અંદાજજત સભમગાો નીચે મજફ
છે .

Fees charged for various certificates and verification
વિવિધ પ્રભાણત્રો અને ખયાઈ ભાટે રેિાભાં આિતી પી

ક્રભ
Sr.

વિગત
Details

પી
Fees

અંદાજિત સભમ
Approx. Time

ભાર્ક ળીટ દીઠ ૫૦ રૂ|.
Per Marksheet 50 Rs.

૩૦ દદલસ
30 days

ડીગ્રી દીઠ ૨૦૦ રૂ|.
Per Degree 200 Rs.

૩૦ દદલસ
30 days

સેટ દીઠ ૫૦૦ રૂ|.
Per set 500 Rs.

૩૦ દદલસ
30 days

ર્લય દીઠ ૫૦૦ રૂ|.
Per Envelope 500 Rs.

૩૦ દદલસ
30 days

૧

ભાર્ક ળીટ લેયીપીર્ેળન
Marksheet Verification

૨

ડીગ્રી લેયીપીર્ેળન
Degree Verification

૩

ટ્રાન્સસ્ક્રીપ્ટ ( ભાત્ર પોયલડક નો સહી વસક્કો )
Transcript (Only forwarding stamp & sign.)

૪

સીર ર્લય
Sealed Envelope

૫

ર્લય ઉય સયનામ ાં અથલા અન્મ સધાયા
Correction (Address & Others)

૬

અયજન્ટ ચાર્જ (ાાંચ લદર્િંગ દદલસ ) જો છે લ્રી તાયીખ દળાક લતો

૭

N D E B ભાટે નો ત્ર ર્લયભાાં મર્લાના
N.D.E.B letter in sealed envelope

૨૦૦ રૂ|.
200 Rs.

૮

Ph D ડીગ્રી અને નોટીપીર્ે ળન નો ી.જી વલબાગે લેયીપામ ર્યે ર ત્ર

૫૦૦ રૂ|.
500 Rs.

૨૦૦ રૂ|.
200 Rs.

દસ્ક્તાલેજ/ત્ર સાભેર હોમ તો
Urgent charge ( Five working day ) if last date indicated
letter / document submitted.

(ભાત્ર સીર ર્લયભાાં મર્લાના)

હાર ભાાં ૫૦૦ રૂ|.
Now 500 Rs.

Letter of Ph.D Degree & notification verified by P.G
Dept.(only kept in sealed envelope)

૯

ઓદયજનર ભાર્ક ળીટ ન ાં લેયીપીર્ે ળન
Original Mark sheet Verification

૨૦૦ રૂ|.
200 Rs.

૧૦

M.B.Aની ડામયે ક્ટયની સહી લાી ભાર્ક ળીટન ાં લેયીપીર્ે ળન
Marksheet Verification of M.B.A Signed by Director

૨૦૦ રૂ|.
200 Rs.
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૫ ર્ાભર્ાજના દદલસો
5 working days

૧૧

વસરેફસ(ગજ.યની.ગ્રાંથાર દ્વાયા લેયીપામ ર્યે ર)
Syllabus (Verified by Librarian Of Gujarat Uni.)
ટ્રાન્સસ્ક્રીપ્ટ સીર ર્લય(Transcript sealed envelope)
પ્રોવલઝનર ડીગ્રી ઓયીજનર સીર ર્લયભાાં મર્લાના
(Original Provisional Degree for keeping
in seaed envelope)

શલ્ર્ લગય (જો ભાર્ક ળીટ
,ડીગ્રી અથલા ટ્રાન્સસ્ક્રીપ્ટ ભાટે
અયજી ર્યે ર હોમ તો)
No Charge ( If applied for
Mark sheet / Degree
Verification&Transcript)

ભીડીમભ અંગેન ાં પ્રભાણત્ર (Certificate for Medium)
ઈન્ટનળી ર્મ્પપ્રીળન સટીપીર્ે ટ
(Certificate of Internship Completion certificate )

૧૨

વિબાગ દ્વાયા િેયીપામ ર્યે ર ત્રોનો િિાફ
સાદી ટારથી ભોર્રલા

શલ્ર્ લગય
No Charge

Post send by simple post
(ભાત્ર બાયત દે ળ પયત ાંજ ભમાક દદત

Only limited for( Country India)
ટાર સ્ક્ીડોસ્ક્ટ અથલા યજીસ્ક્ટડક ોસ્ક્ટ થી ભોર્રલાભાાં આલે

Post sent by speed post or Reg. Post

૧૫૦ રૂ|.
150 Rs.

ઉયોક્ત રભ ૧,૨ અને ૩ ન ાં લેયીપીર્ેળન ૩૦ લદર્િંગ દદન ભાાં થામ છે જે જાણ સારાં .
Verification of sr. no. 1, 2 and 3 will take 30 working days.

Sd/યીક્ષા વનમાભર્ લતી
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