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પરરપત્ર-૨૪૨૮ 

 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન વિક્ષણ વવદ્યાિાખા હઠેળની એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલજેોના 
આચાયયશ્રીઓને જણાવવાનુ ં કે તેમની કોલેજમા ં એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૩ મા ં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થીઓન ે
એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમના ભાગ રૂપે તૈયાર કરવાના ર્થતા લઘિુોધ વનબધંના ૨ (બે) િીર્યકની આ સાર્થે સામેલ 
નમનુા મજુબની યાદીની સોફ્ટકોપી એમ.એસ. વર્ય ફોરમેટમા ંઈ-મઈેલ આઈ.ર્ી. infoexam@sggu.ac.in પર 
તર્થા તેની આચાયયશ્રીના સહી વસક્કા સહહતની હાર્યકોપી અને બાહેંધરી પત્રક તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ સધુીમા ં
યવુનવવસિટી ખાત ેમોકલી આપવા જરૂરી કાયયવાહી કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

નોંધ :  

(૧) જરૂર જણાયે યવુનવવસિટી લઘિુોધ વનબધંના િીર્યક પહરવવતિત કે રદ્દ કરી િકે છે.   

(૨) અંગ્રેજી માટે ટાઈમ્સ ન્ય ુરોમન અને ગજુરાતી માટે શ્રવુત ફોન્ટ જ ઉપયોગમા ંલેવા. 
  

 
 
 
 
 

પરીક્ષા વનયામક 
શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી 

ગોધરા 
 
 
 

બબર્ાણ : 
(૧) માહહતી પત્રકનો નમનુો 
(૨) બાહેંધરીનો નમનુો 
 

પ્રવત, 
-  શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ 

તર્થા જરૂરી કાયયવાહી સારૂ. 
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મારિતી પત્રક 

કોલેજનુું િામ : 

ક્રમ વવદ્યાર્થીનુ ંનામ િીર્યક 

૧  
૧  

૨  

૨  
૧  

૨  

 

- દરેક પેજ પર આચાશ્રીએ સિી-વસક્કો કર ો 
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બાિેંધરી 
 

આર્થી હુ ંખાત્રી આપુ ંછ ંકે કોલેજ દ્વારા મારા નામ સામે દિાયવેલ િીર્યક મેં જાતે પસદં કરેલ છે. અને 
આ સદંભયમા ંજે પણ સિંોધન કાયય કરવામા ંઆવિે એ હુ ંજાતે કરીિ અને ભવવષ્યમા ંતેમા ંકોઈ 
ગેરરીતીના પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ર્થત ર્થિે તો યવુનવવસિટીનો વનણયય મને માન્ય રહિેે.  

 

તા.   /૦૬/૨૦૨૧ 

સ્ર્થળ : 
 

વવદ્યાર્થીની સહી  

વવદ્યાર્થીનુ ંનામ  

 

ઉપરોક્ત વવદ્યાર્થીએ રજુ કરેલ વવગતો સાચી અને મારા ધ્યાન હઠેળની છે તર્થા આ વવદ્યાર્થી દ્વારા 
વનયમ અનસુાર સિંોધનકાયય હાર્થ ધરવામા ંઆવિે તેની હુ ંબાહેંધરી આપુ ંછ.ં તર્થા તેના દ્વારા કોઈ 
ગેરરીતી કરવામા ંનહી આવે તેની તકેદારી રાખવાની હુ ંખાત્રી આપુ ંછ.ં  

 
 
 

તા.   /૦૬/૨૦૨૧ 

સ્ર્થળ : 
આચાયયશ્રીની સહી અને વસક્કો 

 
 
 


