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ન.ંએસજીજીય/ુપ્રવેશ/એમ.એસસી.(નપસિંગ)/૨૦૨૧/૫૯૧૧                        તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ 

 

પરરપત્ર-૨૪૩૪ 

 

વ ષય : એમ.એસસી. િવસિંગ અભ્યાસક્રમિા પ્રથમ  ષષમાાં પ્ર ેશ અંગે સચુિા 
 

શ્રીમાન, 
 

માનનીય કુલિપતશ્રીના આદેશ અનસુાર આ યપુનવપસિટી સલંગ્ન એમ.એસસી. નપસિંગ અભ્યાસક્રમની કૉલેજોના પ્રથમ 
વર્ષમા ંપ્રવેશ આિવાની કામગીરી અંગે નીચ ેજણાવેલ સચૂનાઓ અને આદેશોનુ ંચસુ્ત િાલન કરવા પવનતંી છે. 
 

(અ) પ્ર ેશ અંગેિી સચૂિાઓ :- 
૧. પ્રવેશની સપંણૂષ જવાબદારી કોલેજની રહશેે. 

૨. આિની કૉલેજમા ંજે પવર્યો ઊિલબ્ધ હોય તેની માહહતી આિની કૉલેજના નોટીસ બોર્ષ િર પવદ્યાથીન ે
સ્િષ્ટ વચંાય ત ેરીતે મકુશો. 

૩. અ.     દરેક પવદ્યાથીએ યપુનવપસિટી વેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર Admission-2021 લલિંકમા ંજઈ        

        ઓનલાઇન પ્રવશે ફોમષ જરૂરી એટેચમેન્ટ સાથ ેભરવાનુ ંરહશેે. 
બ.     પવદ્યાથીએ જે કોલેજમા ંપ્રવેશ લેવા માગંતા હોય તે દરેક કોલેજનુ ંઅલગ ફોમષ ભરવાનુ ંરહશેે. 

૪. કોલેજે યપુનવપસિટી વેબસાઈટ www.sggu.ac.in િર Admission-2021 લલિંકમા ં રોજ રોજ  પ્રવેશ ફોમષન ે
ઓનલાઈન વેરીફાઈ કરવાનુ ંરહશેે. અને પવદ્યાથીન ેઈ-મેઈલ મારફત ફરજીયાત િહોંચ આિવાની રહશેે. 

૫. પવદ્યાથીને પ્રવેશ મેરીટના આધારે જ આિવાનો રહશેે. ઓર્ીનન્સ અને રેગ્યલુેશનમા ંજણવ્યા મજુબ પ્રવેશ 
કાયષવાહી કરવી. (પવગત યપુનવપસિટીની વેબસાઈટ િરથી મળી શકશે.) પનયત ઇન્ટેક કેિેસીટી પ્રમાણે જ 
પ્રવેશ આિી શકાશે. ઇન્ટેક કેિેસીટી કરતા વધારાના આિેલ પ્રવેશ માન્ય ગણાશ ેનહી તેમજ તેની સઘળી 
જવાબદારી કોલેજની રહશેે. 

૬. દરેક કોલેજે નીચે પ્રમાણે સ્િષ્ટ જાહરેાત નોટીસબોર્ષ િર ફરજીયાતિણે મકૂવી (જમ્બો ઝેરોક્ષમા ંમકુવુ)ં 

 ૧ મેરીટ યાદીમા ંનામ આવતા ક્રમશ: જયા ંપનયત સખં્યા સમાપ્ત થશ ેતયા ંપ્રવેશ બધં થશે. 
 ૨. મેરીટ અનસુાર યાદીમા ંનામ આવવાથી પ્રવેશ ફાઈનલ થતો નથી, આગળના મેરીટ ધરાવનાર 

કેટલા પવદ્યાથી પ્રવેશ લ ેછે તેના િણ આધાર રાખે છે. 
 3. મેરીટ યાદીઓ પનયત તારીખે જ જાહરે કરવી અને તયારબાદ જ ફી સ્વીકારવાની કાયષવાહી કરવાની 

રહશેે. પવદ્યાથીએ સમયસર હાજર રહવેુ ંસીટોની ઉિલબ્ધતાને આધારે પ્રવેશ પ્રહક્રયા ચાલ ુરહશેે. 
 ૪. પનયત તારીખ ેફી નહી ભરનારનો પ્રવેશ િર કોઈ અપધકાર રહશેે નહી. આ બાબતે વાધંા-પવરોધ-

પવવાદ સાભંળવામા ંઆવશ ેનહી. 
 ૫. પ્રવેશ માટે કોઇિણ એજન્ટ-મધ્યસ્થી સાથ ેનાણાકીય વ્યવહાર કરવો નહી. 
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૭. પનયમાનસુાર હર્વીઝન/પવર્ય દીઠ સખં્યા ભરાઈ જતા પ્રવેશ બધં થશે. 
૮. દરેક કૉલેજ ચસુ્ત રીતે જાહરે થયેલ મેરીટ અનસુાર જ પ્રવેશ આિશે. અન ેમેરીટ લીસ્ટ બહારનો એકિણ 

પ્રવેશ આિવો નહી. અન્યથા તે પ્રવેશ રદ્દ ગણાશે તથા તે પવદ્યાથીનુ ં રજીસ્રેશન થશ ેનહી અન ેતનેી 
સઘળી જવાબદારી કોલેજની રહશેે. 
૧.  અનામત કક્ષાના પવદ્યાથીઓએ જાપતના પરુાવાનુ ંપ્રમાણિત્ર અિલોર્ કરવુ ંફરજીયાત છે. અન્યથા 

આવા પવદ્યાથીને અનામતનો લાભ મળવાિાત્ર થશે નહહ. 
૨. બક્ષીિચંના પવદ્યાથીઓ િાસેથી સક્ષમ અપધકારી દ્વારા આિવામા ં આવેલ માન્ય નોન હક્રમીલેયર 

સટીહફકેટ અિલોર્ કરવુ ંફરજીયાત છે. અન્યથા આવા પવદ્યાથીને અનામતનો લાભ મળવાિાત્ર થશ ે
નહહ. 

3.  આપથિક રીતે નબળા અગોના પવદ્યાથીઓએ સક્ષમ અપધકારી દ્વારા આિવામા ંઆવેલ માન્ય સટીહફકેટ 
અિલોર્ કરવુ ંફરજીયાત છે. અન્યથા આવા પવદ્યાથીને અનામતનો લાભ મળવાિાત્ર થશે નહહ. 

૪. પ્રવેશ શીર્યલુમા ંનક્કી કરાયા મજુબ ઓિન મેરીટની યાદીમા ંગણુવત્તાના ધોરણે આવતા તમામ 
પવદ્યાથીઓનો સમાવેશ કાયષ બાદ જ અનામત કક્ષામા ં આવતા પવદ્યાથીઓની મેરીટ યાદી જાહરે 
કરવાની છે. ઓિન મેરીટમા ંઆવતા પવદ્યાથીઓને તે પ્રમાણે પ્રવેશ આિવો તેમને અનામત યાદીમા ં
સમાવવા નહી. યપુનવપસિટીની મજુંરીથી અનામત જગ્યાઓ ઓિનમા ંબદલવાની રહશેે. 

૫. અનામતની ટકાવારીની જગ્યાઓ, ઓિન મેરીટનો સમાવેશ ફાઈનલ ના ં થાય તયા ં સધુી કોઇિણ 
સજંોગોમા ંભરવી નહી કે ઓિન કરવી નહી. અન્યથા કોલેજની કાયદેસરની સપંણૂષ જવાબદારી રહશેે. 

૬. અનામત જગ્યાઓની ટકાવારી            ર્ીવીઝન/પવર્ય દીઠ  

(અ) અનસુલુચત જાપત            ૭% 

(બ) અનસુલુચત જનજાપતઓ            ૧૫% 

(ક) સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે િછાત વગષ         ૨૭% 

(ર્) આપથિક રીતે નબળા વગો                                                    ૧૦% 

(ગ) પવકલાગં ............. ૩% (તમામ કક્ષામા ંસમાપવષ્ટ) 
(અ) અનામત જગ્યાઓ કુલ ૪૯% રહશેે. 
(બ) લબન-અનામત જગ્યાઓ ૫૧% રહશેે. 
(ક) ઈ.ર્બ્્ય.ુએસ. કેટેગરીની ૧૦% સીટો કુલ સીટ ઉિરાતંની રહશેે.  

Special Provision for Concession for the wards of kashmiri migrant (MHRD Letter No.3-1/2012 NER-
Dated:7th March-2013 

૯. શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિટીના પ્રોવીઝનલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ પસવાય કોઈિણ સજંોગોમા પ્રવેશ ફોમષ 
સ્વીકારવા નહી. જો પ્રોવીઝનલ એલીજીબીલીટી સટીફીકેટ વગર કોઈ પવદ્યાથીને પ્રવેશ આિવામા ંઆવ્યો 
હશે અને એનરો્મેન્ટ ફોમષ વખતે કંઈિણ િહરસ્સ્થપતનુ ંપનમાષણ થશે તો તેની સપંણૂષ જવાબદારી કોલેજના 
આચાયષશ્રીની રહશેે અને િાછળથી તેની કોઇિણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. જેની ખાસ નોંધ 
લેશો. 
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૧૦. પ્રવેશ મેળવનાર પવદ્યાથીઓની ફી સ્વીકારતી વખત ેઅસલ માકષશીટ અને એનરોલમેન્ટ માટે ત્રણ ફોટા 

અચકૂ લેવા અને પ્રવેશ કાયષ પણૂષ થય ેપવદ્યાથીને અસલ ગણુિત્રક િરત કરવુ.ં સદરહુ ંપનયમનો ચસુ્તિણ ે
અમલ કરવો. કોઈિણ સજંોગોમા ંઆ માટે પવદ્યાથીઓને યપુનવપસિટીમા ંમોકલવા નહી. 

૧૧. પવર્યો અને પ્રવેશની િાત્રતા બાબતે સપંણૂષ ચકાસણી કરીને જ આચાયષશ્રીએ પ્રવશે આિવો. એનરો્મેન્ટ 
બાબતે યપુનવપસિટી તરફથી અલગથી િહરિત્ર કરવામા ંઆવશે. 

૧૨. નોટીસ બોર્ષ િર જે પ્રવેશ યાદીઓ મકુાય તેની નકલ ફરજીયાત રીતે સાજંના ૦૫:૦૦ વાગ્યા સધુીમા ં
રૂબરૂ/ઈ-મેઈલ (infoexam@sggu.ac.in) દ્વારા શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટીમા ં નીચે દશાષવેલ િત્રકમા ં
આિવાની છે. તેમા ંટકાવારી અચકૂ લખલેી હોવી જોઈએ. 
તારીખ................પ્રવેશ યાદીન ં.............................કોલેજનુ ંનામ ...................................... 

ક્રમ પવધાથીનુ ંનામ કેટેગરી બેઠક ન.ં મેળવેલ ગણુ કુલગણુ પ્રાપ્ત 
ટકા/CGPA 

        
૧૩. અનામત કક્ષાના પવદ્યાથીઓ જગ્યાઓ 

અ. ઓિન કેટેગરીમા ંરાન્સફર કરતા િહલેા યપુનવપસિટીની પવૂષમજુંરી લેવી ફરજીયાત છે. 
બ. મેરીટ યાદીઓ ત્રણ થી ચાર જગ્યાએ મકુવી. પસક્યરુીટીની િાક્કી વ્યવસ્થા કરવી, જેથી અવ્યવસ્થાને 
સ્થાનના ંરહ.ે 

૧૪. પ્રવેશ આપ્યા બાદ જો જગ્યાઓ ખાલી રહતેી હોય તો ઉિલબ્ધતાના આધારે કેન્ર સરકાર/રાજય સરકારના 
કમષચારીઓ કે જેમની બદલી શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિટી પવસ્તારમા ંથઇ છે તેમના બાળકોને ગણુવત્તાના 
ધોરણે પ્રવેશ આિવો. 

૧૫. એક વખત પવદ્યાથીએ જે પવર્ય સાથે અનસુ્નાતક િદવી મેળવી હોઈ તે જ પવર્ય સાથે ફરીથી તે સ્નાતક 
કક્ષાએ કરી શકશે નહી. 

૧૬. તમામ પવદ્યાથીઓની અધ્યાિકશ્રીઓએ ફરજીયાત લવેી. જે પવદ્યાથીઓ સતત ગેરહાજર રહ ે છે તેમને 
નોટીસ આિી તે િછીના સમેેસ્ટરમા ંપ્રવેશ રદ્દ કરવો.દરેક સેમેસ્ટરમા ંહાજરી િત્રકોમા ંતારીખવાર હાજરી 
ભરી પનયત હાજરીિત્રકો દરેક સેમેસ્ટર સમાપ્ત થયા િછી ૧૫ હદવસમા ંઅલગ સ્ટેટમેન્ટ સાથે યપુનવપસિટીને 
અચકૂ મોકલવા. પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીએ જેમની હાજરી પનયમો મજુબ ઓછી હોય તેમના િરીક્ષા ફોમષ રદ્દ 
કરવા માટે િરીક્ષા શરૂ થયાના ૧૫ હદવસ િહલેા યપુનવપસિટીમા ંરેકર્ષ સહીત મોકલી આિવા. કોઈની ખટૂતી 
હાજરી યપુનવપસિટી માફ કરશે નહી તે બાબત પવદ્યાથીઓને જણાવવી તથા પવદ્યાથીઓને હાજરી માફ કરવા 
યપુનવપસિટીમા ંમોકલવા નહી કે માન.કુલિપતશ્રીને ભલામણ કરવી નહી. પરુતી હાજરી પસવાય િરીક્ષામા ં
બેસવા દેવામા ંઆવશે નહી. આ બાબતની જવાબદારી સપંણૂષ કોલેજની રહશેે. 

૧૭. પવદ્યાથીનો પ્રવેશ રદ્દ કયો હોય તો તેની જાણ યપુનવપસિટીને અવશ્ય કરવી. 
૧૮. પવદ્યાથીઓની ખટૂતી હાજરી બાબતે માત્ર િરીક્ષા ફોમષ Withdraw કરવા ભલામણ કરવી. તે પસવાય ત ે

િરતવે કાયષવાહી થઈ શકશે નહી, ખટૂતી હાજરી માફ કરવા યપુનવપસિટીમા ંકેસ મોકલવા નહી. 



 

 

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

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

સરકારી િોલીટેકનીક કેમ્િસ, ગદુકપરુ, ગોધરા. જજ.િચંમહાલ-૩૮૯૦૦૧ 
 
૧૯. િરીક્ષા ફોમષ રદ્દ કરવાની જવાબદારી આચાયષશ્રીની રહશેે. યપુનવપસિટી તે િરતવે જવાબદાર રહશેે નહી. તેની 

નોંધ લેવા પવનતંી છે. 
૨૦. પ્રવેશ આિવા અંગેનુ ંમેરીટ યપુનવપસિટી દ્વારા પ્રમાલણત થયા બાદ જ પ્રવેશ આિવો. 
૨૧. રીઝ્ટ જાહરે થયેલ હોએ અને માકષશીટ યપુનવપસિટીમાથંી આવેલ ના ંહોય તેવા સજંોગોમા ંઇન્ટરનેટ િરથી 

ર્ાઉનલોર્ કરેલ માકષશીટ પપ્રન્સીિાલના સહી પસક્કા કરાવી સામેલ કરે તો તેવા ફોમષ સ્વીકારવાનુ ંરાખવુ.ં 
૨૨. ૬૨ વર્ષથી ઉિરના કોઈ િણ વ્યસ્તતન ેર્ાયરેકટર, ઇન્ચાર્જ ર્ાયરેકટર તરીકે કોઇિણ સ્વપનભષર સસં્થામા ં

ચાલ ુરાખી શકાશે નહી. 
૨૩. સસં્થામા ંરેલગિંગના પનયમોનુ ંચસુ્તિણ ેિાલન થાય તે જોવાની જવાબદારી જે તે કોલેજના આચાયષશ્રીની 

રહશેે. જે પવદ્યાથી રેલગિંગ કરતા િકર્ાશે તો તેનો પ્રવેશ રદ્દ થશે આ સચુનાનો ચસુ્તિણે અમલ કરવો. 
૨૪. એમ.િી.ટી. અભ્યાસક્રમના સદંભષમા ંપ્રવેશ પ્રહક્રયા સબંપંધત તમામ બાબતો માટે યપુનવપસિટી દ્વારા આદેશ 

અનસુાર ર્ૉ. મકેુશ આર. િટેલ, મદદનીશ કુલસલચવ, શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટીની પનમણુકં કરેલ છે. જે 
ધ્યાને લઈ તેમના િરામશષમા ંરહી પ્રવેશ કાયષવાહી હાથ ધરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે.  

 

શૈક્ષણિક  ષષ ૨૦૨૧-૨૨ એમ.એસસી. િવસિંગ પ્રથમ  ષષમાાં મેરીટ યાદીઓિા આધારે પ્ર ેશ કાયષ ાહીનુાં સમય પત્રક 

ક્રમ કાયષ ાહી તારીખ 

)૧(  પવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમષ ભરવાની તારીખ  
૧૯/૦૬/૨૦૨૧ થી 
૦૨/૦૭/૨૦૨૧ 

)૨(  કૉલેજો દ્વારા પ્રવશે ફોમષ વેરીફાય કરવાની તારીખ ૧૯/૦૬/૨૦૨૧ થી 
૦૩/૦૭/૨૦૨૧ 

)૩(  ઓિન અને અનામત મેરીટ પ્રથમ યાદીની જાહરેાત  ૦૫/૦૭/૨૦૨૧ 

)૪(  
ઓિન અન ેઅનામત પ્રથમ મેરીટ યાદીના પવદ્યાથીઓને ફી સ્વીકારવાનો 
સમય (કોલેજના સમય મજુબ) 

૦૫/૦૭/૨૦૨૧ થી 
૦૮/૦૭/૨૦૨૦ 

)૫(  પ્રથમ વર્ષના શૈક્ષલણક સત્રનો પ્રારંભ (માત્ર ઓનલાઈન િધ્ધપત અનસુાર) ૦૯/૦૭/૨૦૨૦ 
 

ઉિરોતત સચૂનાઓંનુ ંઅચકૂ િાલન કરવાનુ ંરહશેે. 

 
 

કા.કુલસલચવ (વતી) 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિટી 
ગોધરા 

પ્રપત, 
- એમ.એસસી. નપસિંગ અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયષશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયષવાહી સારંુ. 
- સબંપંધત પવદ્યાથીઓ તરફ જાણ સારંુ. 


