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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૪૭૨૪          તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર-૨૩૭૫ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી દ્વારા ઉપરોક્ત સદંર્ભ દવશિત પરરપત્રથી બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૪ મા ંઅભ્યાસ કરતા 
વવદ્યાથીઓની વાવષિક પાઠ (પ્રાયોગગક પરીક્ષા) ની તારીખ તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧ જાહરે 
કરવામા ં આવે છે. આ સદંર્ભમા ં સલંગ્ન તમામ બી.એડ્. કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ, સબંવંિત પરીક્ષાના 
ચેરમેનશ્રીઓ/પરીક્ષાશ્રીઓ તથા તાલીમાથીઓન ેજણાવવાનુ ં કે આ પ્રાયોગગક પરીક્ષા (વાવષિક પાઠ) ના 
સદંર્ભમા ંનીચ ેમજુબની સચૂનાઓ ધ્યાને લેવા અને તે મજુબ કાયભવાહી કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

• આચાર્યશ્રીઓ માટે : 
1. આપની કોલજેમા ંવાવષિક પાઠ સબંવંિત ચેરમેનશ્રી અને પરીક્ષકશ્રીઓનો વનમણુકં પત્ર અને માકભશીટના કવર 

પોસ્ટ મારફતે તથા અન્ય સારહત્ય, TA/DA તેમજ રેમયુરેંશન બીલ યવુનવવસિટી દ્વારા ફાળવેલ ઈ-મઈેલ 
આઈ.ડી. પર મોકલી આપલે છે.  

2. આપની કોલજે/ગ્રપુ અનસુાર યવુનવવસિટી દ્વારા વનમણુકં કરેલ ચેરમેનશ્રીને તેમનો અને અન્ય પરીક્ષકોનો 
વનમણુકં પત્ર, પરીક્ષાનુ ં સમય પત્રક  અને અન્ય જરૂરી સારહત્ય તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ સિુીમા ંઆપની 
કક્ષાએથી પરંુૂ પાડવાનુ ંરહશેે. અને આ મારહતી પરીક્ષા સબંવંિત ખાનગી હોય આપશ્રી પરૂતી માયાભરદત 
અને ખાનગી રાખવાની રહશેે. 

3. વાવષિક પાઠ આપનાર તાલીમાથીને તેના અભ્યાસક્રમના ર્ાગરૂપ ફરજીયાતપણે વવવવિ સ્તરે આપલે 
પ્રાયોગગક પાઠની ફાઈલ અન ેવનરીક્ષણ નોંિ પોથી પરીક્ષા સમયે સાથે રાખવા જણાવવુ.ં 

4. વાવષિક પાઠ આપનાર તાલીમાથીને તેના અભ્યાસક્રમના ર્ાગરૂપ ફરજીયાતપણે કરેલ પ્રાયોગગક કાયોના 
કોલેજમા ંકરેલ સબમીશન પરીક્ષા સમયે સાથે રાખવા જણાવવુ.ં 

5. દરેક તાલીમાથીને પરીક્ષાની તારીખે તેનુ ંકોલેજનુ ંઆઈ.કાડભ સાથે રાખવા જણાવવુ.ં 
6. વાવષિક પાઠના મહનેતાણાની ફાઈલ યવુનવવસિટી ખાતે તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ સિુીમા ં કાયાભલય સમય 

દરવમયાન યવુનવવસિટીમા ંજમા કરાવી દેવાની રહશેે. દરેક પ્રકારના બીલ/વાઉચર આચાયભશ્રીએ પ્રમાગણત 
કરવાના રહશેે.  

7. દરેક પરીક્ષકના TA/DA અને મહનેતાણાના બીલો ચેરમેનશ્રી દ્વારા ફરજીયાત રીતે પ્રમાગણત કરાવવાના 
રહશેે. અન્યથા તે બીલો માન્ય ગણાશે નહી. ચેરમેનશ્રીનુ ંTA/DA અને મહનેતાણાનુ ંબીલ જે તે કોલેજના 
આચાયભશ્રી/સીનીયર અધ્યાપકશ્રીએ પ્રમાગણત કરવાનુ ંરહશેે. 

8. વાવષિક પાઠ દરવમયાન કોરોના વવષયક ગાઈડલાઈન્સનુ ંપાલન કરાવવાનુ ંરહશેે. 
 

• ચેરમેિશ્રી/પરીક્ષકશ્રીઓ માટે : 
1. અપનો વનમણુકં પત્ર આપની કોલેજ ખાતે મોકલી આપેલ છે.  
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2. દરેક તાલીમાથી દ્વારા તનેા અભ્યાસક્રમના ર્ાગરૂપ આપલે પ્રાયોગગક પાઠની ફાઈલ, વનરીક્ષણ પોથી અન ે
પ્રાયોગગક કાયભના સબમીશનની ચકાસણી કરવી.    

3. દરેક તાલીમાથીના કોલેજ દ્વારા ઈસ્ય ુકરેલ આઈ.કાડભ. ની ચકાસણી કરી પાઠ આપવા મજુંરી આપવી. 
4. યવુનવવસિટીની અને આ પરીક્ષાની ગરરમા અને પ્રવતષ્ઠા જળવાય તેની તકેદારી રાખવી. 
5. આપને વનમણુકં આપેલ કોલેજના વાવષિક પાઠનુ ંઅંવતમ ગણુપત્રક, વ્યક્ક્તગત ગણુપત્રક, વવદ્યાથીઓનુ ં

હાજરી પત્રક યવુનવવસિટી દ્વારા મોકલલે કવરમા ંસીલ કરી તથા અન્ય સબંવંિત તમામ સારહત્ય/દસ્તાવેજો 
અન્ય કવરમા ંસીલ કરી યવુનવવસિટી ખાતે તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ સિુીમા ંકાયાભલય સમય દરવમયાન જમા 
કરાવી દેવાના રહશેે. 

6. દરેક પરીક્ષકના TA/DA અને મહનેતાણાના બીલ ચેરમનેશ્રીએ ફરજીયાત રીતે પ્રમાગણત કરવાના રહશેે. 
અન્યથા તે બીલો માન્ય ગણાશે નહી. 

7. વાવષિક પાઠ દરવમયાન કોરોના વવષયક ગાઈડલાઈન્સનુ ંપાલન કરવાનુ ંઅને કરાવવાનુ ંરહશેે. 
 

• વ દ્યાર્થીઓ માટે : 
1. દરેક તાલીમાથીએ પરીક્ષાના રદવસે વાવષિક પાઠ બે નકલમા ંતૈયાર કરી સાથે રાખવાની રહશેે અને તેના 

પર યવુનવવસિટી દ્વારા ફાળવવામા ંઆવેલ બેઠક નબંર ફરજીયાતપણે લખવાનો રહશેે. 
2. દરેક તાલીમાથીએ વવવવિ સ્તરે આપલે પ્રાયોગગક પાઠની ફાઈલ અને વનરીક્ષણ નોંિ પોથી પરીક્ષા સમય ે

સાથે રાખવાની રહશેે અને જયારે ચેરમેનશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્યારે રજુ કરવાની રહશેે. 
3. દરેક તાલીમાથીએ તનેા અભ્યાસક્રમના ર્ાગરૂપ ફરજીયાતપણે કરેલ પ્રાયોગગક કાયોના કોલેજમા ંકરેલ 

સબમીશન પરીક્ષા સમયે સાથે રાખવાના રહશેે અને જયારે ચેરમેનશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્યારે રજુ 
કરવાના રહશેે. 

4. દરેક તાલીમાથીએ પરીક્ષાની તારીખે પોતાનુ ં કોલજેનુ ં આઈ.કાડભ સાથે રાખવાનુ ં રહશેે. અને 
ચેરમેનશ્રી/પરીક્ષકશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્યારે રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

5. વાવષિક પાઠ દરવમયાન કોરોના વવષયક ગાઈડલાઈન્સનુ ંપાલન કરાવવાનુ ંરહશેે. 
  

 
 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી 
ગોિરા 

 
 
 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એડ્. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયભવાહી સારૂ. 
- શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી દ્વારા બી.એડ. અભ્યાસક્રમની પ્રાયોગગક પરીક્ષા (વાવષિક પાઠ) માટે વનયકુ્ત ચેરમેનશ્રીઓ/પરીક્ષકશ્રીઓ 

તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયભવાહી સારૂ. 
- સબંવંિત વવદ્યાથીઓ તરફ જાણ સારંુ. 


