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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૫૭૬૫                                                       તા. ૨૮/૦૫/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર-૨૪૦૬ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એડ. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓને જણાવવાનુ ંકે, 
આપની કોલેજમા ંશકૈ્ષણણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ મા ંઅભ્યાસ કરતા બી.એડ. સેમેસ્ટર-૪ ના વવદ્યાર્થીઓના (રેગ્યલુર 
અને રીપીટર) યવુનવવસિટી કક્ષાના વાવર્િક પાઠ વાયવા સ્વરૂપ ે તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧ સધુીમા ં ઓનલાઈન 
પધ્ધવત અનસુાર કોલેજ સ્તરે લેવાના રહશેે. આ માટેનુ ંસમગ્ર આયોજન સબંવંધત કોલેજે કરવાનુ ંરહશેે. આ 
પરીક્ષાઓના સમયપત્રક તયૈાર કરી આ અંગનેી જાણ સબંવંધત વવદ્યાર્થીઓને અન ેચેરમેનશ્રીન ેકરવાની રહશે ે
તર્થા તેની એક નકલ તેમજ આપ જે માધ્યમર્થી  ઓનલાઈન વાયવા લેવાના હોવ (ઉ.દા. Google Meeting, 
Zoom વવગેરે) તેનો યઝુર આઈ.ડી. અને પાસવડય યવુનવવસિટીને ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. infoexam@sggu.ac.in પર 
મોકલી આપવાનો રહશેે.  કોલેજના આચાયયશ્રી/વસનીયર પ્રોફેસરશ્રીએ આંતરરક પરીક્ષક તરીકેની ફરજો 
વનભાવવાની રહશેે તર્થા આગાઉ વનમવામા ંઆવેલ ચેરમેન યર્થાવત રહશેે. આંતરરક પરીક્ષકશ્રીએ ચેરમેનશ્રી 
સાર્થે કો-ઓડીનેશનમા ંરહી સમગ્ર વાયવાનુ ંઆયોજન કરવાનુ ંરહશેે. આંતરરક પરીક્ષકશ્રીએ યવુનવવસિટી દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ ફોમેટમા ંવ્યક્તતગત ગણુપત્રક તૈયાર કરી બાહ્ય પરીક્ષકશ્રીને તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ સધુીમા ં
મોકલી આપવાની રહશેે તર્થા બાહ્ય પરીક્ષકશ્રીએ વ્યક્તતગત અને એકંદર ગણુ પત્રક યવુનવવસિટી દ્વારા 
આપવામા ંઆવલે ફોમેટમા ંતૈયાર કરી ટપાલ મારફત યવુનવવસિટી ખાતે તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ સધુીમા ંમળી 
જાય તે રીતે ફરજજયાતપણ ેમોકલી આપવાનુ ંરહશેે. સબંવંધત વવદ્યાર્થીઓએ કોલેજની સચુના અને સમયપત્રક 
અનસુાર આ વાયવા/પે્રતટીકલ પરીક્ષામા ંઉપક્સ્ર્થત રહવેાનુ ંરહશેે.  
 
નોંધ : આ સદંભયમા ંકોઈપણ પ્રકારના માગયદશયન હતે ુકો-ઓડીનેટરશ્રી ડૉ. મરહપાલવસિંહ રાઠોડ, કા. આચાયયશ્રી, 
જી.વી.એમ. બી.એડ. કોલેજ, અણીયાદનો સપંકય કરી શકશો. 
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શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી 
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પ્રવત, 
- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન બી.એડ. અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલજેોના આચાયયશ્રીઓ તરફ જાણ 

તર્થા જરૂરી કાયયવાહી સારૂ. 
- સબંવંધત વવદ્યાર્થીઓ તરફ જાન સારંુ. 
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