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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૬૯૩૫                         તા. ૨૩/૦૮/૨૦૨૧ 

િરરિત્ર-૨૫૦૧ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એચ.એમ.એસ. અને બી.પી.ટી. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે બી.એચ.એમ.એસ. અભ્યાસક્રમના બીજા અને ત્રીજા વર્યમા ં તથા બી.પી.ટી. 
અભ્યાસક્રમના ંબીજા, ચોથા, છટ્ઠા અને આઠમા ંસેમેસ્ટરમા ંઅભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓના પરીક્ષા આવેદન પત્રો 
નીચે દર્ાયવેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરાવવા 
જણાવવામા ંઆવે છે.  

 

Sr. Examination 
Year/Semester 

 

Fees 
Starting 

Date for 

Students 

to Fill Up 

Exam 

Form  

Last Date 

to Submit 

Exam 

Form With 

Regular 

Fees 
Exam  

Fee 

Form 

Fee 

Total 

Fee 

1 B.H.M.S. 
2nd & 3rd   

Year 
2500 100 2600 23/08/2021 03/09/2021 

2 B.P.T. 
2nd, 4th, 6th & 8th 

Semester 
1000 100 1100 23/08/2021 03/09/2021 

 

પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરાવવા સબંવંિત સચૂનાઓ : 
 

(૧) સબંવંિત કોલેજોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 
પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી, વેરીફાઈ કરી તનેી વિન્ટઆઉટ લેવાની રહરે્ે. 

(૨) પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટની વવગતોની સબંવંિત વવદ્યાથી પાસે ખરાઈ કરાવી તેમા ં તેની સહી 
કરાવવાની રહરે્ે. 

(૩) વવદ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રની વિન્ટઆઉટ પર સબંવંિત કૉલેજના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી 
પોતાની સહી અને વસક્કા કરવાના રહરે્ે. 

(૪) પરીક્ષા આવેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ં વેરીફાઈડ કરેલ ફોમયના આિારે સોફ્ટવેર દ્વારા દર્ાયવેલ રકમ 
પોટયલમા ંદર્ાયવેલ ડીજીટલ ગેટવે અથવા શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી એક્ઝાવમનેર્ન, ગોિરાના એક્સીસ બેંકના 
ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS થી ભરવાની રહરે્ે. 

(૫) આચાયયશ્રી અને વવદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી ની ઓિલાઈિ 
જિરેટ થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાાિી રીસીપ્ટ તેમજ રીિોટા  મોડ્યલુમાથંી જિરેટ થયેલ ચેકલીસ્ટ રીિોટા 
યવુિ વસિટી કાયાાલયમા ં૨ (બે) કોિીમા ંતા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧ સધુીમા ંફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરા  ાિો રહશેે. (પરીક્ષા 
આવેદનપત્રની હાડયકોપી યવુનવવસિટીમા ંજમા કરાવવાની નથી) 
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
િરીક્ષા આ ેદિ િત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૧ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૧ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૧  

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦૦/- 
તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧  

 
 

(૬) યવુનવવસિટી ખાતે પરીક્ષા આવેદન પત્રનુ ંચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારની ચકાસણી કરી લવેી જેથી 
બાદમા ંસિુારા-વિારા કરવા ંમાટેની કોઈ કાયયવાહી કરવી પડે નહહ. અધરુી કે ખોટી વવગતોવાળુ ચેક્લીસ્ટ 
મોકલવામા ંઆવર્ ેઅને તનેા કારણે વવદ્યાથીના નામમા,ં વવર્યમા,ં ફોટામા ંકે અન્ય કોઈ બાબતમા ંક્ષવત જણાર્ ે
તો તે અંગ ેયવુનવવસિટીની કોઈ જવાબદારી રહરે્ે નહહ. 

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

નોંિ: 
- પોટયલમા ંદર્ાયવેલ પરીક્ષા આવેદન ફીની કુલ રકમ વવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગણતરીમા ંલીિલે 

હોય પોટયલમા ંદર્ાયવ્યા મજુબની પરૂી ફી ભરવી. 
 

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી, 
ગોિરા. 

 
 
 

િવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એચ.એમ.એસ. અને બી.પી.ટી. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારંુ. 


