Shri Govind Guru University, Godhra
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

ુ ુ યવુ િ વસિટી, ગોધરા
શ્રી ગોવ િંદ ગર
ુ રાત એકટ િં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાવિત)
(ગજ

નં.એસજીજીયુ/પરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૦૫૭૩

તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૨

િરરિત્ર-૨૬૧૯
શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન બેચલર ઓફ ફીઝીયોથેરાપી (બી.પી.ટી.) અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના
આચાયયશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે બી.પી.ટી. અભ્યાસક્રમનાં સેમેસ્ટર-૧-૩-૫-૭ માં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓના

પરીક્ષા આવેદન પત્રો નીચે દર્ાયવેલ સ ૂચનાઓ અને તારીખ મુજબ ભરવા અને યુવનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત
રૂબરૂમાં જમા કરાવવા જણાવવામાં આવે છે .

Fees
Sr.

Examination

Semester

1

B.P.T.

1-3-5-7

Exam
Fee

Form
Fee

Total
Fee

Starting Date
for Students to
Fill Up Exam
Form

1000

100

1100

01/02/2022

Last Date to
Submit Exam
Form With
Regular Fees

14/02/2022

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યુવનવવસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરાવવા સંબવં િત સ ૂચનાઓ :
(૧) સંબવં િત કોલેજોએ શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટીના પોટય લ પર તેમને ફાળવેલ યુઝર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન થઈ
પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી, વેરીફાઈ કરી તેની વિન્ટઆઉટ લેવાની રહેર્ે.
(૨) પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટની વવગતોની સંબવં િત વવદ્યાથી પાસે ખરાઈ કરાવી તેમાં તેની સહી
કરાવવાની રહેર્ે.

(૩) વવદ્યાથીએ સહી કરે લ પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટ પર સંબવં િત કૉલેજના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી
પોતાની સહી અને વસક્કા કરવાના રહેર્ે.

(૪) પરીક્ષા આવેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટય લમાં વેરીફાઈડ કરે લ ફોમયના આિારે સોફ્ટવેર દ્વારા દર્ાયવેલ રકમ

પોટય લમાં દર્ાયવેલ ડીજીટલ ગેટવે અથવા શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી એક્ઝાવમનેર્ન, ગોિરાના એક્સીસ બેંકના

ખાતા નં.918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) માં NEFT/RTGS થી ભરવાની રહેર્ે.
(૫) આચાયયશ્રી અને વવદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ં ચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ
જિરે ટ થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાાિી રીસીપ્ટ તેમજ રીિોટા મોડ્યુલમાંથી જિરે ટ થયેલ ચેકલીસ્ટ રીિોટા
યુવિ વસિટી કાયાાલયમાં ૨ (બે) કોિીમાં તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૨ સુધીમાં ફક્ત રૂબરૂમાં જમા કરા
આવેદનપત્રની હાડય કોપી યુવનવવસિટીમાં જમા કરાવવાની નથી)

ાિો રહેશે. (પરીક્ષા
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સાથે

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સાથે

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે

સ્ ીકાર ાિી તારીખ

ભર ાિી છે લ્લી તારીખ

સ્ ીકાર ાિી તારીખ

સ્ ીકાર ાિી તારીખ

રે ગ્યુલર ફી +

રે ગ્યુલર ફી +

રે ગ્યુલર ફી +

રે ગ્યુલર ફી +

રૂ. ૧૦૦/-

રૂ. ૨૦૦/-

રૂ. ૫૦૦/-

રૂ. ૧૦૦૦/-

તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨

તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨

તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૨

તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૨

િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર

િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર

િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર

િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર

(૬) યુવનવવસિટી ખાતે પરીક્ષા આવેદન પત્રનુ ં ચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લેવી જેથી

બાદમાં સુિારા-વિારા કરવાં માટેની કોઈ કાયયવાહી કરવી પડે નહહ. અધુરી કે ખોટી વવગતોવાળુ ચેક્લીસ્ટ
મોકલવામાં આવર્ે અને તેના કારણે વવદ્યાથીના નામમાં, વવષયમાં, ફોટામાં કે અન્ય કોઈ બાબતમાં ક્ષવત જણાર્ે
તો તે અંગે યુવનવવસિટીની કોઈ જવાબદારી રહેર્ે નહહ.

(૭) કોલેજોએ કોઈપણ સંજોગોમાં વવદ્યાથીઓને યુવનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરાવવા મોકલવા નહહ, જેની
ખાસ નોંિ લેવી.

નોંિ:
-

પોટય લમાં દર્ાયવેલ પરીક્ષા આવેદન ફીની કુ લ રકમ વવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગણતરીમાં લીિેલ
હોય પોટય લમાં દર્ાયવ્યા મુજબની પ ૂરી ફી ભરવી.

પરીક્ષા વનયામક

શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુવનવવસિટી,
ગોિરા.

િવત,

- શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન બી.પી.ટી. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ તથા
જરૂરી કાયયવાહી સારું.
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