
      

        (Affiliated to Saurashtra University) 
 

તારીખ: ૦૫-૦૧-૨૦૨૩, ગુ વાર            તમામ સેમે ટર-4 ના વ ાથ ઓ માટ ે 

પર ા તથા અં તમ વષના વ ાથ ઓના ડ ી ફોમ માટનેી ૂચના યાદ   
   આથી તમામ સમેે ટર-4 ના તમામ િવ ાથ ઓને જણાવવાનું કે ચાલુ શૈ િણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ 
માટે આપનંુ શૈ િણક કાય રાબેતા મુજબ કાયરત  છે. જ ેઅનુસાર તમામ િવ ાથ ઓને જણાવાંનંુ કે આપના સમેે ટર-4 ની 
સૌરા  યિુનવસટી ારા લવેામા ંઆવનાર પરી ા માટેના પરી ા ફોમ તથા િડ ી ફોમ ભરવા માટેનુ ંસમય પ ક નીચ ે
મુજબ છે.  
 

સવાર ે૦૯:૩૦ થી ૦૧:૦૦ ુધી 

મ અ યાસ મ  પર ા ફોમ ભરવાની તાર ખ તથા સમય  
 

ફ   

1 B.Sc.(IT) Sem.-4 તા. 09-01-2023,સોમવાર  
 

770 /- 

2  B.Com. Sem.-4 તા. 10-01-2023,મંગળવાર  
 

220 /- 

3 B.C.A. Sem.-4 તા. 11-01-2023, ુધવાર  
 

720 /- 

4  B.B.A. Sem.-4 તા. 12-01-2023, ુ વાર  
 

320 /- 

5 M.Sc.(IT&CA) Sem-4 તા. 13-01-2023, ુ વાર  
 

900 /- 

6 M.Sc. Sem-4 તા. 13-01-2023, ુ વાર  
 

600 /- 

 

બપોર ે૦૨:૦૦ થી ૦૫:૩૦ ુધી 

7 B.Sc.(ALL) Sem.-4 તા. 09-01-2023,સોમવાર  
 

270 /- 

8 LL.B.Sem.-4 તા. 11-01-2023, ુધવાર  
 

270 /- 

9 M.Com. Sem-4 તા. 13-01-2023, ુ વાર  
 

450 /- 

 
ખાસ ન ધ:જ ેિવ ા થની કોલેજની સેમે ટર-4 ની ફી ભરાયેલ હશ ેતેઓના સેમે ટર-૪ના પરી ા ફોમ ભરવાની િ યા 
થઈ શકશ.ે આથી જ ેિવ ાથ ઓને સેમે ટર-૪ની કોલેજની ફી ભરવાની બાકી હોય ત ેિવ ાથ ઓ સ વરે કોલેજની બાકી  
ફી કોલેજની APPLICATION – ERPCLASSROOM અથવા HARIVANDANA COLLEGE APPLICATION  પર ભરવાની રહેશે. 
અગાઉ અપાયેલ સૂચના અનુસાર ONLINE FEE ભરતી વખતે RUPAY CARD કે UPI થી ફી ભરવા પર કોઈપણ ટે સ કે ચાજ 
લાગવા પા  નથી.આ સીવાયના MODE પર થી પેમે ટ ઉપર િનયમો અનુસાર ટે સ કે ચાજ લાગવા પા  છે.  જનેી સૌ 
િવ ાથ ઓ ખાસ ન ધ લેશો. 

સપાલ, હ રવંદના કોલજે 
વ ાથ ઓને ૂચના સારણ અથ  
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