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નન. રસીી ુન/રવેશ/પવનયન/૨૦૧૬                તા. 

૨૦/૦૫/૨૦૧૬ 

 

િરરિર િ.ં-૧૨ 

 

બી.એ.-રથમ સેવમ્ટર રવેશ ંગે િરીિર 

 

બાબત : શષૈલિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે રથમ વ્ષ આટષસ ના રથમ સેપમ્ટરના વહોમાન રવેશ માટેની 
અમ“માન ૂ્ વાની ચૂનાઓ/માહષદશકષ પનયમો ંહ ે:   

  

રીમાન  

 

માનનીય કુ“પપતરીના આદેશ અ સુાર યપરો્ત બાબતે રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી સન“્ન પવ્તારની 
આટષસ કૉ“ેિોના રથમ વ ષ્માન રવેશ આપવાની કામહીરી ંહે નીચે િિાવે“ ચુનાઓ અને આદેશો ુન 
ચુ્ ત પા“ન કરવા પવનનતી છે. 

(અ) રવેશ ંહેની  ચુનાઓ આટષસ ના અ્યાસરમો માટે :- 

૧. માચષ-૨૦૧૬ ની ધો.-૧૨ ની પરીષામાન પાસ થનાર અનામત અને લબન-અનામત બનને કષાના 
પવધાથીઓને રવેશપરો આપવાની,પરત ્વીકારવાની અને મેરીટ યાદીઓ કુવાની અને ફી “ેવાની 
્યવ્થા આ પરરપરમાન દશાષવે“ સમય પરક િુબ ફરીયાત રીતે અમ“માન કૂી કાયષવાહી કરવાની 
રહશેે. 

૨. આપની કો“ેિમાન પવધાથીઓને ે કોર-મ“ે્ટીવ ( ુ્ ય પવ્યો) સજેકટ મ“ે્ટીવ (હૌિ પવ્યો) 
ફાય્ડશેન અને સો્ટ ્કી“ કો્ીસ આપવા માનહતા હોય તેની મારહતી આપની કો“ેિોના નોટીસ બોડષ પર 
પવધાથીને ્પ્ટ વનચાય તે રીતે કુશો. 
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૩. શૈષલિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માન હતવ્ષ ૨૦૧૫-૧૬માન ેટ“ા વહો હતા, તેમાન વધારો કે ઘટાડો પુન. ની 
મનજુરી વહર કોમપિ સનિોહોમાન કરી શકશે નરહ. 

૪.(અ) આટષસ કો“ેિોર પવ્યોની  પવપવધતાને રમાિે રવેશ ફોમષ પોતે છાપીને માર ૂ.-૨૦ની રકમતે 
પવધાથીઓને આપવાના રહશેે. 

(બ) ફોમષની રકંમત ૂ -૨૦/- થી વધારે રોશર-પેપપ“ેટના નામે, કે અ્ય ્વૂપે “ઇ શકશે નરહ.  

 

૫.(અ) ફોમષ પરત “ેતી વસતે પવધાથીને ફરીયાત પહંચ આપવાની રહશેે. 
(બ) ંરેી-ગિુરાતી મા્યમ માટે ર િ ફોમષ પવધાથીઓ પાસે ભરવા ુન રહશેે.  
(ક) કોમપિ સનિોહોમાન ફોમષ પરત “ેતી વસતે ઓરીીન“ માકષશીટ “વેાની નથી. મેરીટ યાદી િુબ 
રવેશ આપતી વસતે ઓરીીન“ ગિુપરક “ઇ “ેવુન. અને તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૬ ( રનરો“મે્ટ ફોમષ 
ભરાયા )પછી િ પરત કરવુન. આ બાબતનો ચુ્ ત અમ“ કરવો.     

(ડ) રોફેશન“ કે પવશી્ટ રેનંહ કો“ેિોમાન િો ચાલ ુવ્ે કોમ કો“ેિ મનજુર થાય તેવા રક્સામાન િ 
રવેશ રદ કરી શકશે. ( પવધાથીઓર ફી પરત નરહ કરવાની શરતે / સરકારરીના હડેમાન િમા થયે“ ફી 
પરત મ”શે નરહ. )  

(મ) રકવાર રવેશ “ીધા પછી અ્ય કૉ“ેિમાન રવેશ આપવામાન આવશે નરહ. આમ છતાન કોમ કૉ“ેિ 
રવેશ આપશે તો તે પવધાથીના રનરો“મે્ટ કરવામાન આવશે નહી. 

૬. ડીવીઝન દીઠ મહતમ સન્ યા નીચે રમાિે રહશેે : 
(અ) આટષસ માટે : ૧૩૦(આટષસ) યપરાનત કૉ“િે દીઠ ૨ સીટો “્કરી અને અધષ“્કરી દ”ોના 
કમષચારીઓના બા”કો માટે ફા”વવાની રહશેે. 
 

૭. દરેક કૉ“ેિ નીચે રમાિે ્પ્ટ ાહરેાત કૉ“ેિના રવેશ વાર પાસે કરવી. (િપબો ઝેરોષમાન કુવુન) 

(૧) હત વ ષ્ના કટ ઓફ મા્સષ (રસી/રસટી/ઓબોસી/ઓપન કેટેહરી રમાિે) 

(૨) મેરીટ યાદીમાન નામ આવતા રમશઃ જયાન પનયત સન્ યા સમા્ત થશ ેતયાન રવેશ બનધ થશે. 
(૩) મેરીટ અ સુાર યાદીમાન નામ આવવાથી રવેશ ફામન“ થતો નથી, આહ”ના મેરીટ ધરાવનાર 
કેટ“ા પવધાથી રવેશ “ે છે તેના પર આધાર રહ ંછે. 
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(૪) અનેક કૉ“ેિમાન પવધાથી રવેશ અરીઓ િમા કરાવે છે. તેથી િૂર કરતા વધારે સન્ યાની યાદી 
કુવામાન આવે છે. અને પરીિામે બધાને રવેશ મ”ી શકશે તેમ માનવુન નરહ. 

(૫) ફી ભયાષ પછી સમાનપવયા શાસામાન િવા માટે રવેશ કોમપિ સનિોહોમાન રદ થશે નરહ. ઓરીીન“ 
ગિુપરક તા.૩૧/૮/૨૦૧૬ ધુી પરત મ”શે નરહ. ( રનરો“મે્ટ પછી )  

(૬) માર રોફેશન- રેમનંહ કૉ“ેિોમાન િવા માટે િ િો ચાલ ુ વ્ે કોમ કૉ“ેિ મનજુર થાય તેવા 
રક્સામાન િ ગિુપરક પરત મ”શે. ફી પુનવસીટી પનયમો િુબ પરત મ”શે. આ માટે પવધાથીર 
પરુાવો આપવાનો અપેલષત છે. 
(૭) મેરીટ યાદીઓ રક િ તારીસે તમામ કો“િોમાન સવારે ૮-૦૦ વા્યે કુાશે. મેરીટ યાદી િુબ ફી 
્વીકારવાનો સમય બી.ર. અ્યાસરમમાન સવારની કો“ેિમાન સવારે ૯-૦૦ થી ૧૨-૦૦ ક“ાકે અને 
બપોર ની કો“ેિ માટે બપોરે ૧૨-૦૦ થી ૪-૦૦ ક“ાક ધુી ફી ્વીકારવાની કાયષવાહી કરવાની રહશેે. 
પવધાથીર સમયસર હાિર રહવે ુન સીટોની યપ“જધતાને આધારે રવેશ રરરયા ચાલ ુરહશેે.  

(૮)પનયત તારીસે ફી નરહ ભરનાર નો રવેશ પર કોમ અપધકાર રહશેે નરહ. આ બાબતે વાનધા-પવરોધ 
પવવાદ સાનભ”વામાન આવશ ેનરહ. 
(૯) રવેશ માટે કોમપિ રિ્ટ/મ્ય્થી સાથે નાિાકીય ્યવહાર કરવો નરહ. 
(૧૦)પનયમા સુાર ડીવીઝન દીઠ સન્ યા ભરામ િતા રવેશ બનધ થશે. 
(૧૧)પોતાના રા્ત ટકાને ્યાન માન રા્યા પસવાય ય્ચ ટકાવારીના કટ ઓફ પોમ્ટ ધરાવનાર 
કૉ“ેિોમાન િ રવેશ ફોમષ ભરનારને રવેશ ના મ”ે તો કૉ“ેિ કે પુન. ની કોમ િવાબદારી રહશેે નરહ. 
આ માટેની રજૂઆત પુનવસીટીમાન સાનભ”વામાન આવશે નરહ. 

(૧૨)NRI ્વોટામાન પવધાથીને રવેશ આપવા માટે કૉ“ેિ તરફથી પુનવસીટીની પવૂષ મનજુરી “ેવાની 
રહશેે. પુનવસીટી ની મનજુરી પસવાય આપે“ રવેશ મા્ય હિાશ ેનરહ. 
 

૮. દરેક કૉ“ેિ ચુ્ ત રીતે મેરીટ અ સુાર િ રવેશ આપશે. તે માટે પુન.ર ઓજઝવષર નીમે“ા છે અને 
મેરીટ “ી્ટ બહારનો રકપિ રવેશ આપવો નરહ, અ્યથા તે રવેશ રદ હિાશે તથા તે પવધાથી ુન 
રનરો“મે્ટ થશે નરહ. 

(૧) અનામત કષાના પવધાથીઓને ાપતના પરુાવવાની નક“ સાથે અરી આપવાની રહશેે. 
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(૨) ાપત ુન રમાિપર ઇ્  ુથવા ુન બાકી હોય તો રવેશ વસતે હનહામી  રવશે આપી ૧૦ રદવસમાન 
રજુ કરવાનો સારી પર “વેો. ૧૦ રદવસ પછી રવેશ રદ હિાશે તેમ િિાવવુન. 
(૩)  બષીપનચના પવધાથીઓ પાસેથી ચાલ ુનાિાકીય વ ષ્ ુ ન રીમી“ેયર સટીફીકેટ પવધાથીર રજુ કરવુન 
ફરીયાત છે. રટ“ે કે માચષ-૨૦૧૬ પછી ુન રીમી“ેયર સટીફીકેટ “ાવવા ુન રહશેે. 
(૪)  રવેશ શીડ “ુમાન નકી કયાષ િુબ ઓપેન મેરીટની યાદીમાન, ગિુવતાના ધોરિ ેઆવતા તમામ 
પવધાથીઓને સમાવશે કયાષ બાદ િ અનામત કષામાન આવતા પવધાથીઓની મેરીટ યાદી ાહરે કરવાની 
છે. ઓપને મેરીટમાન આવતા પવધાથીઓન ેત ેરમાિ ેરવેશ આપવો તેમિ ેઅનામત યાદીમાન સમાવવા 
નરહ. પુન. ની મનજુરીથી અનામત િ્યાઓ ઓપનમાન બદ“વાની રહશેે. 
(૫) અનામતની ટકાવારીની િ્યાઓ, ઓપન મેરીટનો રવેશ ફામન“ ના થાય તયાન ધુી કોમપિ 
સનિોહોમાન ભરવી નરહ કે ઓપન કરવી નરહ. અ્યથા આચાયષરીની કાયદેસરની સનપિૂષ િવાબદારી 
રહશેે. 
(૬) અનામત િ્યાઓની ટકાવારી          ડીવીઝન દીઠ   

 (અ) અ ુ લુચત ાપત        ૭%  

 (બ) અ ુ લુચત િનાપતઓ        ૧૫%  

 (ક) સામાજિક અને શૈષલિક રીતે પછાત વહષ     ૨૭%  

 (ડ) મરહ“ા અનામત             સરકારરીના પનયમ િુબ 

 (હ) લબનઅનામત આપથિક રીતે નબ”ા વહષ (UEWS)     ૧૦% 

        (મ)   પવક“ાનહ ..................... ૩% (તમામ કષામાન સમાપવ્ટ) 

  (અ) અનામત િ્યાઓ કુ“ ૫૯% રહશેે. 

                 (બ) ઓપન િ્યાઓ ૪૧% રહશેે. 
Special Provision for Concession for the wards of Kashmir migrant (MHRD Letter No.3-1/2012 

NER-Dated:7
th

 March-2013 

(i) Relaxation in CUT OFF percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement. 

(ii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise. 

(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution. 

(iv) Waiving of domicile requirements.  
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૯. ગિુવતા યાદીઓ તૈયાર કરતી વસતે રક કરતા વ  ુરયતને પાસ થયે“ા પવધાથીઓના દરેક વ ષ્દીઠ 
/ રાય“દીઠ ૧૫ ગિુ કુ“માનથી ઓછા કરી મેરીટ યાદીમાન સમાવવા. માચષ ૨૦૧૬ પહ“ેા પાસ થય“ેા 
પવધાથીઓને, કો“ેિમાન ૨૦૧૬ના પવધાથીઓને રવેશ આ્યા બાદ િ્યા સા“ી રહ ેતો િ રવેશ આપવો. 
 

૧૦. ફોમષ “ેવાની તારીસ સમા્ત થયા પછી બોડષમાનથી ે પવધાથીઓના પરરિામ મોડા ાહરે થયા હોય કે 
ધુારો કે વધારો થયો હોય તેવા પવધાથીઓના ફોમષ કારિો સાથેની “ેલસત અરી “ઇ મેરીટમાન આવતા 

હોય તે રમ િુબ અને િ્યા સા“ી હોય તો રવેશ આપવા ુન રાસવુન. 

૧૧. તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૬ પછી માકષશીટ પરત કરતી વસતે કો“ેે રથમ સેમે્ ટરમાન ...................કો“ેે  
રવેશ આપે“ છે તેવુન રપબોસ સી“ કે સીકો તારીસ સાથ ેમાકષશીટ પાછ” “હાવી, આચાયષરીર/રવેશ 
સપમપતના અ્યષર સહી કરી મા્શીટ પરત કરવી. 

૧૨.  ગિુરાત રચ.રસ.સી. બોડષમાનથી પાસ થયે“ા પવધાથીઓ પસવાયના પવધાથીઓને કોમપિ સનિોહોમા                                                                                
રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી ના રોવીઝીન“ ર“ીીબી“ીટી સટીફીકેટ પસવાય રવેશ આપવો નરહ. 

૧૩. રવેશ મે”વનાર પવધાથીઓની ફી ્વીકારતી વસતે અસ“ માકષશીટ અને રનરો“મે્ટ માટે રિ ફોટા 
અચકૂ “ેવા,અને રથમ રવેશકાયષ પ ૂ ુન ન થાય ધુી સાસ સનિોહો પસવાય અસ“ ગિુપરક પરત કરવી 
નરહ, સદર  ુ પનયમો ચુ્ તપિે અમ“ કરવો, કોમપિ સનિોહોમાન આ માટે પવધાથીઓને પુનવસીટીમાન 
મોક“વા નરહ, અ્ય વાલિજય, પવપનયન, બી.બી.ર. કો“ેિમાન િવા માટે કોમપિ સનિોહોમાન રન.ઓ.સી. 
આપવી નરહ. 

૧૪. પવ્યો અને રવેશની પારતા બાબતે સનપિૂષ ચકાસિી કરીને િ આચાયષરીર રવેશ આપવો. 
રનરો“મે્ટ ફોમષ બાબતે પુનવસીટી તરફથી અ“હથી પરરપર કરવામાન આવશે. 
 

૧૫. નોટીસબોડષ પર ે રવેશ યાદીઓ કુાય તેની નક“ ફરીયાત રીતે સાનિના ૫:૦૦ વા્યા ધુીમાન 
ૂબૂ /મ-મેમ“ (registrar@sggu.ac.in) વારા રી હોપવંદ ગુૂ  પુન. માન નીચ ેદશાષવે“ પરકમાન આપવાની 
છે. તેમાન ટકાવારી અચકૂ “સે“ હોવી િોમર. 
 

 તારીસ................રવેશ યાદી નન .............................. કો“ેિ ુન નામ............................................  
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 રમ   પવધાથી ુન નામ  સે્ટર કોડ        પવધાથીના રા્ત ટકા   

 ૧       ૨                ૩            ૪    

કેટેહરી   મા્યમ  રચ.રસ.સી. બેઠક નન./ મા્શીટ નન. રીમાકષ િો હોય તો  

           ૫      ૬.          ૭.    ૮.  

ંરેી મા્યમ/ ગિુરાતી મા્યમ માટે િો રવેશ અ“હ પનયમો હોય તો, આ પનયમોની નક“     

અવ્ય રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી પુન.ને મોક“ી મનજુરી “ેવી. તે પસવાય અ“હ પનયમો રાસવા નરહ. 
 

૧૬. NRI ્વોટાની યાદી ફરીયાત રીતે નોટીસબોડષ પર ાહરે કરવી. 

૧૭. અનામત કષાના પવધાથીઓની િ્યાઓ   

 (અ) ઓપન કેટેહરીમાન રા્સફર કરતા પહ“ેા પુન.ની પવૂષ મનજુરી “ેવી ફરીયાત છે. 
 (બ) દરેક કૉ“ેિ મેરીટયાદી : ૧-૨-........... યુા બાદ ફી “ેવાના છે્“ા રદવસ પછી રક 

રદવસ વધારાનો આહ”ની યાદીમાન પવધાથીઓને (ફી ભરવાનો/રવશે “ેવાનો) આપવો. સાથ ેસાથ ે
કેટ“ી િ્યાઓ સા“ી છે તે નોટીસ બોડષ પર ્પ્ટ કુવુન. મેરીટ યાદીઓ રિ થી ચાર િ્યાર 
કૂવી, પસયોરરટીની પાકી ્યવ્થા કરવી, ેથી અ્યવ્થાને ્થાન ના રહ.ે 

૧૮. રવેશ આ્યા બાદ િો િ્યાઓ સા“ી રહતેી હોયતો યપ“જધતાના આધારે કે્ર સરકાર/રાજય 
સરકારના કમષચારીઓ કે ેમની બદ“ી રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી પવ્તારમાન થમ છે. તેમના બા”કોન ે
ગિુવતાના ધોરિ ેરવેશ આપવો. 

૧૯. રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી વારા રવેશ રરરયા પનયમો િુબ થાય કે કેમ તે તપાસવા માટે ઓજઝવષર 
નીમવામાન આવશે. તેઓ કુ“પપતરીને સીધો રીપોટષ આપશે. તેઓ ે મારહતી માનહે તે કો“ેિોર આપવાની 
રહશેે. 

૨૦. કૉ“ેિમાન પવધાથી/પવધાથીનીની રેહંહ ન થાય તે િોવાની િવાબદારી ે તે સન્ થાની રહશેે. ે 
પવધાથી રેહંહ કરતા પકડાશે તો તેનો રવેશ રદ થશે. આ ચુનાનો ચુ્ તપિ ેઅમ“ કરવો. આ ચુનાની 
મારહતી રવેશ ફોમષ માન આપવી અને તેમાન વા“ીની સહી “ેવી. 
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૨૧. રવેશ ંહે યપરો્ત ચૂનાઓ ુન પા“ન કરવામાન આવે અને િયારે િૂર િિાય તયારે પુનવસીટી 
હવે પછી ે ે ચૂનાઓ આપે તેનો પિ ફેરફાર િુબ અમ“ ચુ્ તપિ ેકરવો. પુનવસીટીનો આ અપધકાર 
અબાપધત રહશેે. 

 

 

 

 

ફી ્ર્ચર ંહે 

 

૧. રા્ટેબ“ કૉ“ેિો : ટયશુન ફી વ્ષ ૨૦૧૫-૧૬ અ સુાર રહશેે.  

૨. ફી પુન.ના પનયમ રમાિે ફરરિયાત “ેવાની રહશેે. વધારે ફી “ીધાની પરુાવા સાથેની “ેલસત ફરરયાદ 

આવશે તો પુનવસીટીના ધારાધોરિ િુબ કડક કાયષવાહી કરવામાન આવશે. આ બાબતની સનપિૂષ 

િવાબદારી આચાયૅરીની રહશેે. ડીપોઝીટના ્વૂપમાન પિ કોમ ફી “ઇ શકશે નહી. 

૩. ્વપનભષર કૉ“ેિોમાન પનયત સન્ યા કરતા રકપિ પવધાથી વધારે “ેવામાન આવશે તો આવા પવધાથીઓની 

રનરો“મે્ટની િવાબદારી પુન.ની રહશેે નરહ.  

૪. અ“હ અ“હ નામે કોમ વધારાની ફી કે ડીપોઝીટ “ઇ શકશે નરહ.. 

૫. રા્ટેબ“ કૉ“ેિોમાન જયાન કોપ્ ટુર પવ્ય ચા“ ેછે, તયાન પુન. ના પનયમ િુબ આ માટે ે ફી નકી 

થઇ છે, તેના કરતા વધારે ફી “ઇ શકશે નરહ. અ્યથા પુનવસીટીના ધારાધોરિ િુબ કડક પહ“ા 

“ેવામાન આવશે. પુન. મા્યતા વહર કોપ્ ટુર વહો ચ“ાવી શકશે નહી. 

૬. ્ટડી મટીરીય“, “ેબોરેટરી ફી કે અ્ય કોમપિ નામે પુનવસીટીના ધારાધોરિોથી પવ ુધ વધારે ફી 

“ેવાશે તો કૉ“ેિની મા્યતા રદ થશે. આ માટે પુન.ની કોમ િવાબદારી રહશેે નહી. 
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૭. તમામ કો“ેિોર સેમે્ટરદીઠ િ ફી “ેવાની રહશેે. કોમપિ સનિોહોમાન આસા વ ષ્ની ફી “ઇ શકશે નહી 
 

૮. ૬૨ વ ષ્થી યપરના કોમને પિ ડાયરે્ટર, ઇ્ચાજ  ડાયરે્ટર તરીકે કોમપિ ્વપનભષર સન્ થામાન ચાલ ુ

રાસી શકશે નહી. 

૯. ્વપનભષર આટષસ કૉ“ેિો પુન.ની રરફ“ીરટેડ કૉ“િે હોમ, રા્ટેબ“ કો“ેિો માટે ્ટાફ, વકષ“ોડ ુન ે 

મહકેમ છે તે “ાગ ુપડ ેછે. તેથી િૂરી ્“ાકષ , રનથપા“, ્પો ટ્ષસ ટીચર વહેરે રા્ટેબ“ ધોરિે ફરીયાત 

નીમવાના રહશેે. અ્યથા પુન. મા્યતા રદ કરવા ધુીના પહ“ા અચકૂ “ેશે. તમામ ્ટાફને 

સરકારરીના/ પુન.ના ધારા-ધોરિો િુબ ફરીયાત રીતે પરૂો પહાર આપવાનો છે. 

૧૦. ે ્વપનભષર કો“ેિોમાન ્ટાફ ઓછો હશે તેમની ઇ્ટેક કેપેસીટી ઓછી કરવામાન આવશે તેની સનપિૂષ 

િવાબદારી મેનેિમે્ટની રહશેે. 

૧૧. આટષસની રમા સુાર તમામ રવેશ યાદીઓ પુનવસીટીને મોક“વાની ફરીયાત છે. 

૧૨. રવેશ ુન સમયપરક આટષસમાન રકસાથે િ અમ“માન કૂવા ુ ન છે. કટ ઓફ મા્સષ દશાષવતો ચાટષ નોટીસ 

બોડષ પર અચકૂ કૂવો. 
 

૧૩. પુનવસીટી વારા પનયત કરવામાન આવે ફી ્ર્ચર સન“્ન કો“ેિોને હવે પછી પરરપર વારા 

િિાવવામાન આવશે. 
 

  



રી ગોવવંદ ગુૂ  યવુિવવસિટી  

(ગજુરાત એ્ટ િ.ં ૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત) 
Shri Govind Guru University  

( Established vide Gujarat Act No. 24/2015) 
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પવનયન- શહરે અને રાપય પવ્તારમાન –ઓપન –અનામત 

રથમ વ ષ્માન મેરીટ યાદીઓના આધારે રવેશ કાયષવાહી ુ ન સમય પરક  ૨૦૧૫-૨૦૧૬ 

રમ  કાયષવાહી  રથમ વ્ષ બી.ર. 

(૧) કૉ“ેિો વારા પવધાથીઓને રવેશ ફોમષ ુ ન પવતરિ  ૨૫/૫/૨૦૧૬થી  

(૨) કૉ“ેિો વારા રવશે ફોમષ પરત ્વીકારવા  
૨૫/૫/૨૦૧૬થી 
૪/૬/૨૦૧૬ ધુી 

(૩) ઓપન અન ેઅનામત મેરીટ રથમ યાદીની ાહરેાત  ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ 

(૪) 
ઓપન અન ેઅનામત મેરીટ રથમ યાદીના પવધાથીઓને ફી 
્વીકારવાનો સમય સવારે ૯-૦૦ થી  

૦૮/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૧/૦૬/૨૦૧૬ ધુી 

(૫) ઓપન અન ેઅનામત મેરીટ ની બીી યાદીની ાહરેાત  ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ 

(૬) 
ઓપન અન ેઅનામત મેરીટ બીી યાદી રમાિ ેફી ્વીકારવાનો 
સમય સવારે ૯-૦૦ થી  

૧૩/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૭/૦૬/૨૦૧૬ ધુી 

(૭) 
િૂર પડય ેઅનામત કેટેહરીની સા“ી સીટો માટે પુનવસીટીની 
પવૂષમ નજુરી મે”વવી અને પુનવસીટી ની ચુના િુબ આ સીટો 
ભરવી. 

૨૩/૦૬/૨૦૧૬ 

(૮) રથમ વ્ ેસેમે્ટર-૧ નો શૈષલિક રારનભ  ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ 

 

 

 

 

કુ“સલચવ 

રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવપસિટી 

હોધરા 
નક“ સાદર રવાના – 

૧. તમામ પવનયન પવધાશાસાની કો“ેિના આચાયષરીઓ તરફ ાિ તથા િૂરી કાયષવાહી સાૂ.    

૨. ય્ચ પશષિ કપમનરરી, ડૉ. ીવરાિ મહતેા ભવન, હાનધીનહર  ાિ સાૂ. 


