
  

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

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા  સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૩૬૬૦                          તા. ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર-૨૩૪૦ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન વવજ્ઞાન, વવનયન, વાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાના ભવનોના કો-
ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, સલંગ્ન કોલજેોના આચાયયશ્રીઓ તથા માન્ય પી. જી. કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓને જિાવવાનુ ં
કે સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની સેમેસ્ટર-૫ તથા અનસુ્નાતક કક્ષાના અને બી.એર્ડ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ 
(ન્ય ુઅને ઓલ્ર્ડ કોસય) ની ખાસ કકસ્સામા ંલવેાનાર માત્ર લેણખત પરુક પરીક્ષાના પરીક્ષા આવદેન પત્રો નીચ ે
દિાયવેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરાવવા જરૂરી 
કાયયવાહી કરવા વવનતંી.  
 

Sr Course  Semester 
Fee 

Last Date 
Exam Fee Form Fee Total Fee 

1.  B. A 5 475 25 500 20/03/2021 

2.  B.Com. 5 475 25 500 20/03/2021 

3.  B.SC. 5 475 25 500 20/03/2021 

4.  LLB. 5 475 25 500 20/03/2021 

5.  B.C.A. 5 725 25 750 20/03/2021 

6.  B.S.W. 5 725 25 750 20/03/2021 

7.  B.Ed. 3 725 25 750 20/03/2021 

8.  M.A 3 725 25 750 20/03/2021 

9.  M.Com 3 725 25 750 20/03/2021 

10.  M.S.W. 3 725 25 750 20/03/2021 

11.  M.Ed. 3 725 25 750 20/03/2021 

12.  LL.M 3 725 25 750 20/03/2021 

13.  M.Sc. 3 975 25 1000 20/03/2021 

 
પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરાવવા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
(૧) સ્નાતક અભ્યાસક્રમમા ંજે વવદ્યાથીઓ સમેેસ્ટર-૧ થી સમેેસ્ટર-૪ મા ંપાસ હોય અન ેમાત્ર સેમેસ્ટર-૫ મા ંનાપાસ 

હોય તવેા વવદ્યાથીઓના સમેેસ્ટર-૫ ના માત્ર લેણખત પરીક્ષાના આવદેન પત્રો કોલેજોએ ભરવાના રહિે.ે 
આંતકરક કે પ્રાયોણગક પરીક્ષામા ંનાપાસ હોય તેવા વવદ્યાથીઓના ફોમય ભરવાના રહિેે નહી. 

(૨) અનસુ્નાતક તથા બી.એર્ડ. અભ્યાસક્રમમા ંજે વવદ્યાથીઓ સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૨ મા ંપાસ હોય અન ેમાત્ર 
સેમેસ્ટર-૩ મા ં નાપાસ હોય તેવા વવદ્યાથીઓના સેમેસ્ટર-૩ ના માત્ર લેણખત પરીક્ષાના આવેદન પત્રો 
ભવનો/પી.જી. કેન્રો/કોલેજોએ ભરવાના રહિેે. આંતકરક કે પ્રાયોણગક પરીક્ષામા ં નાપાસ હોય તવેા 
વવદ્યાથીઓના ફોમય ભરવાના રહિેે નહી. 
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(૩) સબંવંિત કોલેજોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી વેરીફાઈ કરવાના રહિેે. 
(૪) પરીક્ષા આવેદનપત્રના ચેકલીસ્ટમા ંસબંવંિત વવદ્યાથી પાસ ેખરાઈ કરાવી તેમા ંતમેની સહી કરાવવાની રહિેે. 
(૫) વવદ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રના ચેકલીસ્ટ પર સબંવંિત કૉલજેના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી 

પોતાની સહી અને વસક્કા કરવાના રહિેે. 
(૬) પરીક્ષા આવદેન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ંવેરીફાઈર્ડ કરેલ ફોમયના આિારે સોફ્ટવેર દ્વારા દિાયવલે રકમ 

પોટયલમા ંદિાયવલે ર્ડીજીટલ ગેટવે અથવા શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી એક્ઝાવમનેિન, ગોિરાના એક્સીસ 
બેંકના ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS 
થી ભરવાની રહિેે. 

(૭) આચાયયશ્રી અને વવદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ 
જિરેટ થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાાિી રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટા  મોડ્યલુમાાંથી જિરેટ થયેલ ચેકલીસ્ટ રીપોટા 
યવુિ વસિટી કાયાાલયમાાં ૨ (બે) કોપીમાાં તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૧ સધુીમાાં ફક્ત રૂબરૂમાાં  જમા કરા  ાિો રહશેે. 
(રજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુાં િહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્ાકોપી યવુિ વસિટીમાાં જમા કરા  ાિી િથી) 

(૮) યવુનવવસિટી ખાતે ચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ પ્રકારની ચકાસિી કરી લવેી જેથી બાદમા ંસિુારા-વિારા 
કરવા ંમાટેની કોઈ કાયયવાહી કરવી પર્ડે નકહ. 

(૯)  કોલેજોએ કોઈપિ સજંોગોમા ંવવદ્યાથીઓને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે પરીક્ષા ફોમય અથ ેમોકલવા નકહ, જેની 
ખાસ નોંિ લેવી. 

 
 

 
 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી 
ગોિરા 

 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન વવજ્ઞાન, વવનયન, વાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાના સ્નાતક અન ે
અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ 
તથા ભવનોનાકો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓતરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારંુ. 

 
 
 

 



ઓનલાઈન પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા ર્ાટેના સ્ટેપ: 

સ્ટેપ ન.ં ૧ : Pre-Examination ર્ા ંExamination Form ઉપર ક્લલક કરવ .ં 

 

 

સ્ટેપ ન.ં 2 : ત્યાર બાદ કોલેજ અને સેરે્સ્ટર સસલેલટ કરવ  ંઅને View પણ ક્લલક કરવ  ંઅને Search 

બટન ઉપર કકલક કરતાની સાથે સવદ્યાથીઓન  ંલીસ્ટ જોવાશે જેર્ાથંી જે સવદ્યાથી ન  ંફોર્મ ભરવાન  ં
હોય તે સવદ્યાથીના નાર્ની આગળ સસલેલટ બટન ઉપર કકલક કરવ  ંજેથી તે સવદ્યાથીન  ંફોર્મ 
જોવાશે. 

 

 



સ્ટેપ ન.ં ૩ :સવદ્યાથીના નાર્ ની આગળ સસલેલટ બટન ઉપર ક્લલક કરતાની સાથે નીચે મ જબન  ં
પરીક્ષા ફોર્મ જોવાશે અને તેની બધી સવગત સાચી હોય તો સેવ કરી લેવ .ં 

 

 

સ્ટેપ ન.ં ૪ : ત્યાર બાદ રીપોટમર્ા જઈ ને બધા પેરા ર્ીટર સસલેલટ કયામ બાદ જે સવદ્યાથીઓના 
પરીક્ષા ફોર્ આપે સેવ કરેલ હશે તે બધા સવદ્યાથીઓન  ંStudent PID ર્ા ંલીસ્ટ જોવાશે જેર્ા Select 

All પણ ક્લલક કરી View પણ ક્લલક કરતા  બીજી સવન્ડોર્ા સવદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોર્મ જોવાશે 
જેની  સિન્ટ કાઢી લેવી. 

 

 



સ્ટેપ ન.ં ૫ : ત્યાર બાદ જે સવદ્યાથીન  ંપરીક્ષા ફોર્મ વેરીફાઈ કરવાના હોય તેના ર્ાટે : Pre-

Examination ર્ા ંExamination Form Details View પણ ક્લલક કરવ  ંઅને તેર્ા ંબધા પેરા સર્ટર 
સસલેલટ કરી  View પણ ક્લલક કરતા સવદ્યાથીઓન  ંલીસ્ટ જોવાશે જેર્ાથંી જે સવદ્યાથીઓન  ંફોર્મ 
વેરીફાઈ કરવાન  ંહોય તે સવદ્યાથીઓના નાર્ની આગળ સસલેલટ બટન ઉપર ક્લલક કરી Verify by 

college ઉપર ક્લલક કરી લેવ  ંઅને બધાજ સવદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોર્મ Verify થઇ ગયા બાદ lock 

બટન ઉપર ક્લલક કરી દેવ .ં  

 

સ્ટેપ ન.ં ૫ : ઉપરોલત સવદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોર્મ Verify અને lock થઇ ગયા બાદ રીપોટમ  ર્ા ંજઈને તે 
સવદ્યાથીઓન  ંStudent Checklist ર્ા ંઆપની કોલેજન  ંનાર્ હશે તેના ઉપર ક્લલક કરી કાઢી લેવ  ંઅને જે 
સવદ્યાથીને આપે વેરીફાઈ કરેલ છે તે સવદ્યાથીના નાર્ ની આગળ true આવ્  ંકે નકહ તે ચેક કરી લેવ  ંઅને 
આપે સવદ્યાથીઓના પરીક્ષા ફોર્મ Lock  કરી દીધ  ંહોય તો તે Student Checklist ર્ા Lock  લખાઈ ને આવે 
તેવી ચેક લીસ્ટ આચયમશ્રીના સહી સસક્કા સાથે ્ સનવસસિટી ખાતે ૨ કોપી ર્ા ંજર્ા કરવાની રહશેે. 

 

સવદ્યાથીના પરીક્ષા ફોર્મ verify થયા બાદ lock કરવાન  ંરહશેે. 


