
  

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

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

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

િ.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૧૦૪૪૯                   તા. ૨૯/૦૧/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર-૨૬૧૭ 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટી સલંગ્િ બી.એડ., એમ.એડ. અિે એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓિે જણા  ાનુ ંકે આપિી કોલેજમા ંસમેેસ્ટર-૪ મા ંઅભ્યાસ કરતા વ દ્યાર્થીઓિા (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ 
કોસય) રેગ્યલુર અિે પાટય  એક્ઝામિા પરીક્ષા આ ેદિ પત્રો િીચે દર્ાય ેલ સચૂિાઓ અિે તારીખ મજુબ 
ભર ા અિે યવુિ વસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત રૂબરૂમા ંજમા કરા  ા જણા  ામા ંઆ ે છે.  
 

 

Sr 
Course  Semester 

Fee Last Date 

With 

Regular 

Fees 

Exam 

Fee 

Practical 

Fee 

Form 

Fee 

Total  

Fee 

1.  B.Ed. 4 215 225 25 465 10/02/2022 

2.  M.Ed. 4 515 500 25 1040 10/02/2022 

3.  M.S.W. 4 515 500 25 1040 10/02/2022 

 
પરીક્ષા આ ેદિપત્ર ભર ા અિે યવુિ વસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરા  ા સબંવંધત સચૂિાઓ : 
(૧) સબંવંધત કોલેજોએ શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટીિા પોટયલ પર તેમિે ફાળ ેલ યઝુર આઈ.ડી. દ્વારા લોગીિ ર્થઈ 

પરીક્ષા આ ેદિપત્ર ઓિલાઈિ ભરી,  ેરીફાઈ કરી તેિી વિન્ટઆઉટ લે ાિી રહરેે્. 
 

(૨) પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી વિન્ટઆઉટિી વ ગતોિી સબંવંધત વ દ્યાર્થી પાસે ખરાઈ કરા ી તેમા ંતેિી સહી કરા  ાિી 
રહરેે્. 

 
(૩) વ દ્યાર્થીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી વિન્ટઆઉટ પર સબંવંધત કૉલેજિા આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી પોતાિી 

સહી અિે વસક્કા કર ાિા રહરેે્. 
 

(૪) પરીક્ષા આ ેદિ પત્રિી જરૂરી ફી પોટયલમા ં ેરીફાઈડ કરેલ ફોમયિા આધારે સોફ્ટ ેર દ્વારા દર્ાય ેલ રકમ પોટયલમા ં
દર્ાય ેલ ડીજીટલ ગેટ ે અર્થ ા શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટી એક્ઝાવમિેર્િ, ગોધરાિા એક્સીસ બેંકિા ખાતા 
િ.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS ર્થી ભર ાિી 
રહરેે્. 

 
(૫) આચાયયશ્રી અિે વ દ્યાર્થી દ્વારા ખરાઈ ર્થયેલ પરીક્ષા આ ેદિપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વિયત પરીક્ષા ફી િી ઓિલાઈિ 

જિરેટ ર્થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાયિી રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટય  મોડયલુમારં્થી જિરેટ ર્થયેલ ચેકલીસ્ટ રીપોટય 
યવુિ વસિટી કાયાયલયમા ં ૨ (બે) કોપીમા ં તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨ સધુીમા ં ફક્ત રૂબરૂમા ં  જમા કરા  ાિો રહરેે્. 
(રજી./સ્પીડ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુ ંિહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડયકોપી યવુિ વસિટીમા ંજમા કરા  ાિી િર્થી) 
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રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી 
સારે્થ પરીક્ષા આ ેદિ 
પત્ર ભર ાિી છે્લી 

તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨  

રેગ્યલુર ફી +  
રૂ. ૧૦૦૦/- 

તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨  
 

 

(૬) યવુિ વસિટી ખાતે પરીક્ષા આ ેદિ પત્રનુ ંચેકલીસ્ટ મોકલતા અગાઉ તમામ િકારિી ચકાસણી કરી લે ી જેર્થી 
બાદમા ં સધુારા- ધારા કર ા ં માટેિી કોઈ કાયય ાહી કર ી પડે િરહ. અધરુી કે ખોટી વ ગતો ાળા આ ેલ 
આ ેદિપત્રો મોકલ ામા ંઆ રે્ અિે તેિા કારણે વ દ્યાર્થીિા િામમા,ં વ ષયમા,ં ફોટામા ંકે અન્ય કોઈ બાબતમા ં
ક્ષવત જણારે્ તો તે અંગે યવુિ વસિટીિી કોઈ જ ાબદારી રહરેે્ િરહ. 

 

(૭) કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમા ંવ દ્યાર્થીઓિે યવુિ વસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરા  ા મોકલ ા િરહ, જેિી ખાસ 
િોંધ લે ી. 

િોંધ: 
- પોટયલમા ંદર્ાય ેલ પરીક્ષા આ ેદિ ફીિી કુલ રકમ વ દ્યાર્થી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીિે ગણતરીમા ંલીધેલ હોય પોટયલમા ંદર્ાયવ્યા મજુબિી 

પરૂી ફી ભર ી. 

 

 

પરીક્ષા વિયામક 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, 
ગોધરા. 

 

િવત, 

- શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટી સલંગ્િ બી.એડ., એમ.એડ. અિે એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ અભ્યાસક્રમ ચલા તી કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા જરૂરી કાયય ાહી સારંુ. 


