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ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૬૮૧૬             તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર-૨૪૭૯  

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના વ વ ધ ભ નોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ,  વ જ્ઞાન,  ાણિજ્ય, વ નયન, કાયદા અને 
વિક્ષિ વ ધાિાખાની સ્નાતક અને અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમ ચલા તી સલંગ્ન કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય 
અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ જિા  ાનુ ંકે,  
 

(૧) આપની કોલેજમા ંસ્નાતક અભ્યાસક્રમમા ંજે વ દ્યાર્થીઓ સેમેસ્ટર-૧ ર્થી સેમેસ્ટર-૪ મા ંપાસ હોય અને 
માત્ર સેમેસ્ટર-૫ મા ંલેણખત/આંતરરક પરીક્ષામા ંનાપાસ હોય તે ા વ દ્યાર્થીઓના ખાસ રકસ્સાની પરુક 
પરીક્ષાના આ ેદન પત્રો અને ફી કોલેજોએ તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ સાજંના ૦૪:૦૦ કલાક સધુીમા ંશ્રી 
ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન ર્થઈ  ેરીફાઈ 
કર ાના રહિેે અને ચેકલીસ્ટ અને ફી ભયાયની પા તી તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ સાજંના ૦૪:૩૦ કલાક 
સધુીમા ંઈ-મેઈલ આઈ.ર્ડી. webmaster@sggu.ac.in પર મોકલી આપ ાની રહિેે. પ્રાયોણગક પરીક્ષામા ં
નાપાસ હોય તે ા વ દ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમય પોટયલમા ંદેખાય તો પિ ભર ાના રહિેે નહી. 

 

(૨) અનસુ્નાતક તર્થા બી.એર્ડ. અભ્યાસક્રમમા ંજે વ દ્યાર્થીઓ સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૨ મા ંપાસ હોય 
અને માત્ર સેમેસ્ટર-૩ મા ંલેણખત/આંતરરક પરીક્ષામા ંનાપાસ હોય તે ા વ દ્યાર્થીઓના ખાસ રકસ્સાની 
પરુક પરીક્ષાના આ ેદન પત્રો અને ફી કોલેજોએ તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ સાજંના ૦૪:૦૦ કલાક સધુીમા ં
શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન ર્થઈ  ેરીફાઈ 
કર ાના રહિેે અને ચેકલીસ્ટ અને ફી ભયાયની પા તી તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧ સાજંના ૦૪:૩૦ કલાક 
સધુીમા ંઈ-મેઈલ આઈ.ર્ડી. webmaster@sggu.ac.in પર મોકલી આપ ાની રહિેે. પ્રાયોણગક પરીક્ષામા ં
નાપાસ હોય તે ા વ દ્યાર્થીઓના પરીક્ષા ફોમય પોટયલમા ંદેખાય તો પિ ભર ાના રહિેે નહી.  

 

(૩) આ વ દ્યાર્થીઓના ઇન્ટનયલ માકયની ઓનલાઈન એન્રી શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના પોટયલ પર તેમને 
ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન ર્થઈ તા.૧૪/૦૮/૨૦૨૧ સધુીમા ંપિૂય કર ાની રહિેે. અને 
તેની નકલ તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૧ સધુીમા ંયવુન વસિટી ખાતે મોકલી આપ ાના રહિેે. 

 

(૪) સબંવંધત કોલેજો દ્વારા ઓનલાઈન  ેરીફાઈ કરેલ પરીક્ષા ફોમય અને એન્રી કરેલ ઇન્ટનયલ માકયની 
વપ્રન્ટ આઉટ યવુન વસિટીમા ંજમા કરાવ્યા બાદ તેમા ંકોઈપિ ફેરફાર કરી િકાિે નહી.  ધમુા ંઆ 
ગિુના અભા ે આપની કોલેજના વ દ્યાર્થીઓના પરરિામ અનામત રાખ ામા ંઆ િે અને તેની 
સઘળી જ ાબદારી આચાયયશ્રીની રહિેે જેની ખાસ નોંધ લે ા વ નતંી છે. 
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(૫) પરીક્ષા ફી નીચે મજુબ રહિેે. 
 

Sr Course  Semester 
Fee Last Date & 

Time 
Exam Fee Form Fee Total Fee 

1.  B. A 5 475 25 500 

07/08/2021 

04:00 PM 

2.  B.Com. 5 475 25 500 

3.  B.SC. 5 475 25 500 

4.  LLB. 5 475 25 500 

5.  B.C.A. 5 725 25 750 

6.  B.S.W. 5 725 25 750 

7.  B.Ed. 3 725 25 750 

8.  M.A 3 725 25 750 

9.  M.Com 3 725 25 750 

10.  M.S.W. 3 725 25 750 

11.  M.Ed. 3 725 25 750 

12.  LL.M 3 725 25 750 

13.  M.Sc. 3 975 25 1000 

 
   
 

 
પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિૅટી, 
ગોધરા. 

 
 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુન વસિટીના વ વ ધ ભ નોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ,  વ જ્ઞાન,  ાણિજ્ય, વ નયન, કાયદા અને વિક્ષિ 
વ ધાિાખાની સ્નાતક અને અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમ ચલા તી સલંગ્ન કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના 
પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રી તરફ જાિ તર્થા જરૂરી કાયય ાહી સારૂ. 

- સબંવંધત વ દ્યાર્થીઓ તરફ જાિ સારંુ. 


