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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૦/૩૩૭૭                          તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ 

પરરપત્ર-૨૧૬૫ 

સદંર્ભ : આ યનુનવનસિટીનો તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૦ નો પરરપત્ર-૧૦૭૩ 

શ્રી ગોનવિંદ ગરુૂ યનુનવનસિટી સલંગ્ન નવજ્ઞાન, નવનયન, વાણિજ્ય, નિક્ષિ અન ેકાયદા નવદ્યાિાખાના સ્નાતક 
અને અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી કોલેજો/માન્ય પી. જી. કેન્રોના આચાયભશ્રી/પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓને 
જિાવવાનુ ંકે, સદંર્ભ દનિિત પરરપત્રથી સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની સેમેસ્ટર-૫ તથા અનસુ્નાતક કક્ષાના 
અને બી.એડ. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ ની ખાસ રકસ્સામા ંલેવાનાર પરુક પરીક્ષાના પરીક્ષા આવેદન પત્રો 
ઓનલાઈન ર્રવાની પ્રરક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવેલ હતી. પરંત ુ કોરોના વાયરસના કારિે ઉત્પન થયેલ 
નવપરીત સ્સ્થનતના કારિે આ પરીક્ષા લેવાયેલ ન હતી. ત્યારબાદ યનુનવનસિટી દ્વારા ય.ુજી.સી., ન્ય ુરદલ્હી તથા 
નિક્ષિ નવર્ાગ, ગજુરાત સરકારશ્રીની સચુના અનસુારના અભ્યાસક્રમોના પરરિામો મેરીટ બેઈઝ પ્રમોિન 
અનસુાર જાહરે કરેલ હતા અને સચુના અનસુારના અભ્યાસક્રમોની પરીક્ષા લવેામા ંઆવેલ હતી. જે અનસુાર 
અગાઉ આ પરીક્ષા માટે એલીજીબલ ન થતા નવદ્યાથીઓ એલીજીબલ થતા આવા નવદ્યાથીઓના રહતમા ંતેમન ે
તક મળી રહ ેતે માટે સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની સેમેસ્ટર-૫ તથા અનસુ્નાતક કક્ષાના અને બી.એડ. 
અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ ની ખાસ રકસ્સામા ંલેવાનાર પરુક પરીક્ષાના પરીક્ષા આવેદન પત્રો નીચે દિાભવલે 
સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ  ર્રવા અને યનુનવનસિટી કાયાભલય ખાતે જમા કરાવવા જરૂરી કાયભવાહી કરવા 
નવનતંી.  

 

Sr Course  Semester 
Fee 

Exam Fee Form Fee Total Fee 

1.  B. A 5 475 25 500 

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 (New & Old) 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.  M.Sc. 3 975 25 1000 
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પરીક્ષા આવેદનપત્ર ર્રવા અને યનુનવનસિટી કાયાભલય ખાતે જમા કરાવવા સબંનંધત સચૂનાઓ : 
 

(૧) સ્નાતક અભ્યાસક્રમમા ંજે નવદ્યાથીઓ સેમેસ્ટર-૧ થી સેમેસ્ટર-૪ મા ંપાસ હોય અને માત્ર સેમેસ્ટર-૫ મા ં
નાપાસ હોય તેવા નવદ્યાથીઓના સેમેસ્ટર-૫ ના માત્ર લેણખત પરીક્ષાના આવેદન પત્રો કોલેજે ર્રવાના 
રહિેે. 

(૨) અનસુ્નાતક તથા બી.એડ. અભ્યાસક્રમમા ંજે નવદ્યાથીઓ સેમેસ્ટર-૧ અને સેમસે્ટર-૨ મા ંપાસ હોય અન ે
માત્ર સેમેસ્ટર-૩ મા ંનાપાસ હોય તેવા નવદ્યાથીઓના સેમેસ્ટર-૩ ના માત્ર લેણખત પરીક્ષાના આવેદન 
પત્રો કોલેજે ર્રવાના રહિેે. 

(૩) સબંનંધત કોલજેોએ શ્રી ગોનવિંદ ગરુૂ યનુનવનસિટીના પોટભલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન 
થઈ પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ર્રી વેરીફાઈ કરવાના રહિેે. 

(૪) પરીક્ષા આવેદનપત્રના ચેકલીસ્ટમા ંસબંનંધત નવદ્યાથી પાસે ખરાઈ કરાવી તમેા ંતેમની સહી કરાવવાની 
રહિેે. 

(૫) નવદ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રના ચેકલીસ્ટ પર સબંનંધત કૉલેજના આચાયભશ્રીએ ખરાઈ કરી 
પોતાની સહી અને નસક્કા કરવાના રહિેે. 

(૬) પરીક્ષા આવેદન પત્રની જરૂરી ફી પોટભલમા ંવેરીફાઈડ કરેલ ફોમભના આધારે સોફ્ટવેર દ્વારા દિાભવેલ રકમ 
પોટભલમા ંદિાભવેલ ડીજીટલ ગેટવે અથવા શ્રી ગોનવિંદ ગરુૂ યનુનવનસિટી એક્ઝાનમનેિન, ગોધરાના એક્સીસ 
બેંકના ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ં
NEFT/RTGS થી ર્રવાની રહિેે. 

(૭) આચાયભશ્રી અને નવદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, નનયત પરીક્ષા ફી ની 
ઓનલાઈન જનરેટ થયલે રીસીપ્ટની નકલ/ફી ર્યાભની રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટભ મોડયલુમાથંી જનરેટ 
થયેલ ચેકલીસ્ટ રીપોટભ નીચે દિાભવેલ સમય પત્રક મજુબ યનુનવનસિટી કાયાભલયમા ં૨ (બે) કોપીમા ંજમા 
કરાવવાનો રહિેે.   

   

રેગ્યલુર ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ 
પત્ર ભર ાિી 
છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી 
સાથે પરીક્ષા આ ેદિ 
પત્ર ભર ાિી છેલ્લી 

તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સાથે 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ 
થી 

તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૦ 
સધુી 

રેગ્યલુર ફી + રૂ. 
૨૦૦/- 

તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦  

રેગ્યલુર ફી + રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦  
રેગ્યલુર ફી + રૂ. ૧૦૦૦/- 

તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૦  
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(૮) યનુનવનસિટી ખાતે ચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ પ્રકારની ચકાસિી કરી લેવી જેથી બાદમા ંસધુારા-
 વધારા કરવા ંમાટેની કોઈ કાયભવાહી કરવી પડે નરહ. 

(૯)  કોલેજોએ કોઈપિ સજંોગોમા ંનવદ્યાથીઓને યનુનવનસિટી કાયાભલય ખાતે પરીક્ષા ફોમભ અથ ેમોકલવા નરહ, 
જેની ખાસ નોંધ લેવી. 

(૧૦)ચેકલીસ્ટમા ંદિાભવેલ નબંરના ક્રમમા ંજ નવદ્યાથીની લાયક પરીક્ષાની માકભિીટ ગોઠવવી અન ેતેના પર 
ક્રમ નબંર લખવો જેથી કોઈ ક્ષનત હોય તો સધુારવામા ંસરળતા રહ.ે 

(૧૧)ઓનલાઈન ફોમભ ર્રવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૨ (બ)ે રદવસની સમયમયાભદામા ંતમામ કૉલેજો/માન્ય 
અનસુ્નાતક કેન્રોના આચાયભશ્રીઓ/પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓએ એક્ઝામ ફોમભનુ ં ચેકલીસ્ટ (પરીક્ષા 
આવેદનપત્રની હાડભકોપી યનુનવનસિટીમા ં જમા કરાવવાની નથી) અને જરૂરી માકભિીટ નનયત ફી સાથ ે
યનુનવનસિટી કાયાભલયમા ંજમા કરાવવાની રહિેે. 

નોંધ 

- જે નવદ્યાથીઓએ યનુનવનસિટીમાથંી FAEC મેળવયુ ંનહી હોય તેવા નવદ્યાથીઓના પરીક્ષા આવેદન પત્રો ર્રી 
િકાિે નહી. FAEC મેળવયા બાદ જ સબંનંધત નવદ્યાથીઓના પરીક્ષા આવેદન પત્ર ર્રી િકાિે. 

- આગાઉ જે નવદ્યાથીઓના ખાસ રકસ્સાની પરુક પરીક્ષાના ફોમભ ઓનલાઈન વેરીફાય કરેલ હોય તેઓ માટે 
આ પ્રરક્રયા કરવાની રહતેી નથી. 

 
 
 
 
 

 
 
 

પરીક્ષા નનયામક 

શ્રી ગોનવિંદ ગરુૂ યનુનવનસિટી 
ગોધરા 

 

 

પ્રનત, 
- શ્રી ગોનવિંદ ગરુૂ યનુનવનસિટી સલંગ્ન નવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, નવનયન, કાયદા અને નિક્ષિ નવદ્યાિાખાના સ્નાતક 

અને અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજો/માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના આચાયભશ્રીઓ/પ્રોફેસર 
ઇન્ચાર્જશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયભવાહી સારૂ. 

 
 
 

 


