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િરરિત્ર-૨૦૧૪ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એસસી. નવસિંગ, પી.બી.બી.એસસી. નવસિંગ, એમ.એસસી. નવસિંગ, બી.પી.ટી. 
(એન્યઅુલ કોસસ), એમ.પી.ટી., બી.એચ.એમ.એસ., પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી., એમ.બી.બી.એસ., બી.ઓપ્ટોમેટ્રી.   
અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલજેોના આચાયસશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે તેમની કોલેજમા ં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થીઓની                  
રી-ચેકકિંગ અન ેરી-એસેસમેન્ટ માટેની અરજી પકરણામ પ્રવસધ્ધ ર્થયાના કદન-૧૫ મા ંયવુનવવસિટીની વબેસાઈટ ઉપર 
જઈ ઓનલાઈન કરવાની રહશેે (આ અંગેની માકહતી આ સાર્થ ેસામેલ છે). રી-ચકેકિંગ અને રી-એસેસમેન્ટ માટેની 
અરજી જૂની પધ્ધવત અનસુાર કરેલ હશે તો તે અંગે કોઈપણ સજંોગોમા ંકાયસવાહી કરવામા ંઆવશે નહી અને તેની 
કોઈ જવાબદારી યવુનવવસિટીની રહશેે નહી. જેની નોંધ લેવા અને આ માકહતી સબંવંધત વવદ્યાર્થીઓને આપવા આર્થી 
જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી, 
ગોધરા. 

 
 

બબડાણ : ઉપર મજુબ 

 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એસસી. નવસિંગ, પી.બી.બી.એસસી. નવસિંગ, એમ.એસસી. નવસિંગ, બી.પી.ટી. 
(એન્યઅુલ કોસસ), એમ.પી.ટી., બી.એચ.એમ.એસ., પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી., એમ.બી.બી.એસ., બી.ઓપ્ટોમેટ્રી.   
અભ્યાસક્રમ ચલાવતી તરફ જાણ તર્થા જરૂરી કાયસવાહી સારંુ. 



મડેીકલ તમેજ પરેા મડેીકલ કોષના િવ ાથ ઓને રી-એ સમેટ તમેજ રી-ચે કગ માટ ે સ   થમ 
યિુનવ સટી ની વબેસાઈટ (WWW.SGGU.AC.IN) પર જઈન ેરીઝ ટ પર િ લક કરવુ.ં 

 

યાર પછી Annual Pattern Online Result પર િ લક કરવુ.ં 

 

 

 

 

 



યાર પછી નીચ ેમજુબ નુ ંપજે ઓપન થશ ેતમેા ંસ  થમ શે િણક વષ પસદં કરવુ ં યાર બાદ પરી ા િસલે ટ કરવી, યાર 
બાદ જ મ તારીખ નાખવુ ંકરવુ ં યાર બાદ સીટ નબંર નાખવુ.ં 

 

ઉપર મજુબ ના પરેા મીટર િસલે ટ કયા પછી Submit પર િ લક કરતા નીચ ેમજુબનુ ં પજે ઓપન થશ ેતમેા ંતમાર ે જે 
પરી ા નુ ં પનુ:ચકાસણી તમેજ પનુ:ગણુ ચકાસણી મા ં(Re-Assessment Process) મા ંApply  પર િ લક કરવંુ. 

 

 

 

 

 



 

યાર બાદ Aplly પર કલક કરતા નીચ ેમજુબ નુ ંપજે ઓપન થશ ેઅન ેતમેા ંતમાર ેજે િવષયનુ ંપનુ:ચકાસણી તમેજ 
પનુ:ગણુ ચકાસણી કરવાની થતી હોય તનેા ઉપર કલક કરવુ.ંઅન ેતમેા ંિ લક કરતા Fees લખાઈન ેઆવશ.ે યાર બાદ 
submit પર કલક કરતા payment Gateway નુ ંપજે ઓપન થશ ે.  

 

નીચ ેમજુબનુ ંpayment Gateway નુ ંપજેમા ંસ  થમ Terms and Conditions પર િ લક કરવુ ં યાર બાદ  
ઓનલાઈન  પમેે ટ (Debit Card/ Credit Card , Internet Banking ) ઓપસન િસલે ટ કયા પછી તેમા ં
જ રી િવગત ભરીન ે પમેે ટ success થયા પછી  તેની ફીની  રીસી ટ ની િ ટ નીકળશ.ે  

 

 

 



યાર બાદ પમેે ટ success થયા પછી નીચ ેમજુબની રીસી ટની િવ ાથ એ િ ટ લવેાની રહશે ેઅન ેપોતાની પાસ ે
સાચવી રાખવાની રહશે.ે 

 

આભાર 

 


