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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૩૬૨૨           તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર-૨૮૩૧ 

વિષય : પરીક્ષા આિેદન પત્રો ભરિાની અને જમા કરાિિાની સમય મયાાદા િધારિા બાબત. 
સદંભા : આ યવુનિવસિટીનો તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ નો પરરપત્ર-૨૮૦૩ 
   

શ્રી ગોવિિંદ ગરુૂ યવુનિવસિટી, ગોધરા સલંગ્ન વિજ્ઞાન, વિનયન, િાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વિદ્યાિાખાના સ્નાતક 
અને અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાિતી કોલેજોના આચાયાશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ 
તથા ભિનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓને જિાિિાનુ ં કે,  સદંભા દવિિત પરરપત્રથી સેમેસ્ટર-૩ અને સેમેસ્ટર-૫ મા ં
અભ્યાસ કરતા રેગ્યલુર અને રીપીટર વિદ્યાથીઓની રેગ્યલુર તથા પાટા એક્ઝામના પરીક્ષા આિેદન પત્રો ભરિાની 
અને જમા કરાિિાની તારીખો જાહરે કરિામા ં આિલે હતી. માન. કુલપવતશ્રીના માગાદિાન અનસુાર આ 
સમયમયાાદા નીચે મજુબ િધારિામા ંઆિે છે. પરીક્ષા આિેદન પત્ર સબંવંધત અન્ય સચૂનાઓ પરરપત્ર-૨૮૦૩ 
અનસુાર રહિેે. જેની નોધ લિેા અને તે અનસુાર કાયાિાહી કરિા વિનતંી.  
 

વિયત ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ 
પત્ર ભર ાિી 
છેલ્લી તારીખ 

વિયત ફી +  
રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી 
સાથે પરીક્ષા ફોર્મ 
ભર ાિી છેલ્લી 

તારીખ 

વિયત ફી +  
રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી 
સાથે પરીક્ષા ફોર્મ 
ભર ાિી છેલ્લી 

તારીખ 

વિયત ફી +  
રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી 
સાથે પરીક્ષા ફોર્મ 
ભર ાિી છેલ્લી 

તારીખ 

વિયત ફી +  
રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી 
સાથે પરીક્ષા ફોર્મ 
ભર ાિી છેલ્લી 

તારીખ 

૦૧/૧૦/૨૦૨૨ ૦૩/૧૦/૨૦૨૨ ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ૦૬/૧૦/૨૦૨૨  ૦૭/૧૦/૨૦૨૨  
 

 

આચાયાશ્રી/કો-ઓર્ડીનેટરશ્રી અને વિદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આિેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા ફી 
ની ઓિલાઈિ જિરેટ થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયામિી રીસીપ્ટ તેર્જ રીપોટમ  ર્ોડ્યલુર્ાાંથી જિરેટ થયેલ 
ચેકલીસ્ટ રીપોટમ  યવુિ વસિટી કાયામલયર્ાાં ૨ (બે) કોપીર્ાાં તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨ સધુીર્ાાં ફક્ત રૂબરૂર્ાાં જર્ા કરા  ાિો 
રહશેે. (રજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુાં િહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્મકોપી યવુિ વસિટીર્ાાં જર્ા કરા  ાિી િથી) 
 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવિિંદ ગરુુ યવુનિવસિટી, 
ગોધરા. 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવિિંદ ગરુૂ યવુનિવસિટી સલંગ્ન વિજ્ઞાન, વિનયન, િાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વિદ્યાિાખાના સ્નાતક અને અનસુ્નાતક 
અભ્યાસક્રમો ચલાિતી કોલેજોના આચાયાશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ તથા ભિનોના                                 
કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયાિાહી સારંુ. 


