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ુ ુ યવુ િ વસિટી, ગોધરા
શ્રી ગોવ િંદ ગર
નં.એસજીજીયુ/પરીક્ષા/૨૦૨૦/૨૯૭૨

ુ રાત એકટ િં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાવિત)
(ગજ

તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦

િરરિત્ર-૨૧૫૦
શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન વવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વવનયન, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાની કોલેજોના
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનુસ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ તથા ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ તથા સંબવં િત

વવદ્યાથીઓને ને જિાવવાનુ ં કે, રી-ચેકકિંગ અને રી-એસેસમેન્ટ માટેની અરજી પકરિામ પ્રવસધ્િ થયાના કદન-૧૫ માં
યુવનવવસિટીની વેબસાઈટ ઉપર પોતાના ઓનલાઈન રીઝલ્ટમાં જઈ માત્ર ઓનલાઈન પધ્િવતથી કરવાની રહેિે.

રી-ચેકકિંગ અને રી-એસેસમેન્ટ માટેની અરજી જૂની પધ્િવત અનુસાર કરે લ હિે તો તે અંગે કોઈપિ સંજોગોમાં
કાયયવાહી કરવામાં આવિે નહી અને ફી પરત કરવામાં આવિે નહી અને તેની કોઈ જવાબદારી યુવનવવસિટીની રહેિે
નહી. જેની નોંિ લેવા અને આ માકહતી સંબવં િત વવદ્યાથીઓને આપવા આથી જિાવવામાં આવે છે .

પરીક્ષા વનયામક

શ્રી ગોવવિંદ ગુરુ યુવનવવસિટી,
ગોિરા.

ણબર્ડાિ : માગયદવિિકા
પ્રવત,

- શ્રી ગોવવિંદ ગુરૂ યુવનવવસિટી સંલગ્ન વવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, વવનયન, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાની કોલેજોના
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનુસ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ તથા ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ તરફ જાિ
તથા જરૂરી કાયયવાહી સારું.

- સંબવં િત વવદ્યાથીઓ તરફ જાિ સારું.
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ુ ુ યવુ િ વસિટી ગોધરા લે ાયેલ િરીક્ષાઓિા િરીક્ષાથીઓિી ઉત્તર હીઓિી ગણ
ુ િી
શ્રી ગોવ િંદ ગર
ુ :ચકાસણી (Re-Checking) કરા
પિ

ા અંગેિા વિયમો અિે સ ૂચિાઓ :

1. વવદ્યાથીઓ જે તે પરીક્ષાનુ ં પકરિામ જાહેર થયાની તારીખથી ૧૫ દીવસમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેિે.
2. વવદ્યાથી મહત્તમ ૦૩ વવષય માટે અરજી કરી િકિે
3. ગુિ પુન:ચકાસિી માટે પ્રશ્ન પત્રદીઠ ફી રૂ. ૨૫૦/- રહેિે.
4. ગુિ પુન:ચકાસિી માટે અરજી કરી ફીની રકમ ભયાય બાદ કોઈ પિ સંજોગોમાં અરજી પાછી ખેચી િકાિે નકહ
કે ભરે લી ફીની રકમ પરત મળી િકિે નકહ.
5. અધુરી અને ખોટી વવગત ભરે લી અરજીઓ, વનયત ફી વસવાયની અરજીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવિે નકહ.
6. આંતરીક ગુિાંકન , M.C.Q, પ્રેક્ટીકલ વાઈવા, ર્ડેઝટેિન, ટમયવકય , સેમીનાર, પ્રોજેક્ટ-વકય ની કોઈ પિ પરીક્ષાની
પુન:મ ૂલ્યાંકન માટેની અરજી સ્વીકારી િકાિે નહી.
ઉપર જિાવેલ વનયમો અને સ ૂચનાઓ સંબિે અથયઘટનનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થિે તો તે અંગે યુવનવવસિટીએ લીિેલો
વનિયય આખરી ગિાિે. અને જે તે પરીક્ષાથીને બંિનકતાય રહેિે.
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ુ ુ યવુ િ વસિટી ગોધરા દ્વારા ફક્ત ડીગ્રીિા છે લ્લા
શ્રી ગોવ િંદ ગર
ુ :મ ૂલ્યાંકિ (Re-Assessment) કરા
ઉત્તર હીઓિાં પિ

ર્ષ માટે િરીક્ષાઓિા િરીક્ષાથીઓિી

ા અંગેિા વિયમો અિે સ ૂચિાઓ.

1. વવદ્યાથીઓ જે તે પરીક્ષાનુ ં પકરિામ જાહેર થયાની તારીખથી ૧૫ દીવસમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેિે.
2. વવદ્યાથી મહત્તમ ૦૨ વવષય માટે અરજી કરી િકિે
3. આ માટે પ્રશ્ન પત્રદીઠ ફી રૂ. ૫૦૦/- રહેિે.
4. આ માટે અરજી કરી ફીની રકમ ભયાય બાદ કોઈ પિ સંજોગોમાં અરજી પાછી ખેચી િકાિે નકહ કે ભરે લી ફીની
રકમ પરત મળી િકિે નકહ.
5. અધુરી અને ખોટી વવગત ભરે લી અરજીઓ, વનયત ફી વસવાયની અરજીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવિે નકહ.
6. આંતરીક ગુિાંકન , M.C.Q, પ્રેક્ટીકલ વાઈવા, ર્ડેઝટેિન, ટમયવકય , સેમીનાર, પ્રોજેક્ટ-વકય ની કોઈ પિ પરીક્ષાની
ઉત્તરવહીઓનાં પુન:મ ૂલ્યાંકન માટેની અરજી સ્વીકારી િકાિે નહી.
7. જે વવદ્યાથીઓએ ઉત્તરવહીઓના પુનઃ મ ૂલ્યાંકન માટે અરજી કરી હિે તેઓએ પુનઃ ગુિચકાસિી માટે અરજી
કરવાની રહેિે નકહ.

8. યુવનવવસિટી દ્વારા ઉત્તરવહીના પુનઃમ ૂલ્યાંકનમાં વવદ્યાથીએ જે તે વવષયમાં મેળવેલ મ ૂળ ગુિ અને પ્રથમ
પુનઃમ ૂલ્યાંકનના ગુિમાં ૧૦% કે તેથી ઓછો તફાવત હોય તો બીજુ ં પુનઃમ ૂલ્યાંકન કરવામાં આવિે નહી અને
પકરિામમાં કોઈ ફેરફાર જાહેર કરવામાં આવિે નહી અને જો ૧૦% થી વધુ અને ૨૦% કે તેથી ઓછા ગુિનો

તફાવત હોય તો સુિારા સહીત પકરિામ જાહેર કરવામાં આવિે અને જો ૨૦% થી વધુ ગુિનો તફાવત હોય
તો બીજુ પુનઃમ ૂલ્યાંકન કરાવવામાં આવિે અને બીજુ ં પુનઃમ ૂલ્યાંકન કરાવ્યા બાદ પ્રથમ પુનઃમ ૂલ્યાંકન અને
દ્વદ્વતીય પુનઃમ ૂલ્યાંકન બંનેમાં જે ગુિ મ ૂળ ગુિની નજીક હોય તે મુજબ પકરિામ જાહેર કરવામાં આવિે.

9. આ સમગ્ર પ્રકિયા યુવનવવસિટી કક્ષાએ હાથ િરવામાં આવિે. જેમાં વવદ્યાથી/વાલી કે કોલેજને સામેલ કરવામાં
આવિે નહી.

ઉપર જિાવેલ વનયમો અને સ ૂચનાઓ સંબિે અથયઘટનનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થિે તો તે અંગે યુવનવવસિટીએ લીિેલો
વનિયય આખરી ગિાિે. અને જે તે પરીક્ષાથીને બંિનકતાય રહેિે.
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વિદ્યાર્થીઓએ રી-ચેક િંગ અને રી-એસેસમેન્ટ માટેની અરજી
www.sggu.ac.in પર જઈ રીઝલ્ટ પર લી

ત્યારબાદ ઓનલાઈન રીઝલ્ટ પર ક્લી

રવુ.ું

રવુ ું

રિા સો પ્રર્થમ યુવનિવસિટીની િેબસાઈટ

ત્યારબાદ નીચે મુજબનુ ું પેજ ઓપન ર્થશે જેમાું સ્ટુડન્ટ ઓનલાઈન રીઝલ્ટ પર ક્ક્લ

એ ેડેવમ િર્ષ, પરીક્ષા અને બેઠ નુંબર નાુંખ્યા બાદ રીઝલ્ટ પર ક્ક્લ

રવુ.ું

રવુ ું

રીઝલ્ટમાું જઈ Apply Re-Checking/Re-Assessment ની ટેબ પર ક્લી
જેમાું આપ જે વિર્યનુ ું Re-Checking/Re-Assessment

રવુ ું જેમાું વિર્યની યાદી દે ખાશે.

રાિિા માુંગતા હોય તે વિર્યો પસુંદ

રહેશે. વિર્ય પસુંદ યાષ બાદ Save & Pay પેમેન્ટ ઓપ્શન પર ક્ક્લ

રિાના

રવુ.ું

ત્યારબાદ નીચે મુજબનુ ું પેજ ઓપન ર્થશે જેમાું Term & Condition વસલેક્ટ યાષ બાદ આપની અનુકુળતા
અનુસાર ઓનલાઈન ફી ભરી શ ાશે

પેમેન્ટ સક્શેશ ર્થયા બાદ Transection Number આિશે જે સાચિી રાખિો.

ત્યારબાદ પેમેન્ટ સ સેસ રહ્ુું હશે તો પેમેન્ટની તારીખ, સમય અને ફોમષ નુંબર દે ખાશે જે સાચિી
રાખિો.

