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ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૧/૮૮૩૬             તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ 
 

પરરપત્ર - ૨૫૭૯  
 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન તમામ બી.એડ્. કોલજેોના આચાર્યશ્રીઓને જણાવવાનુ ંકે બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૩ (ન્ય ુ
કોસય) ની વાઈવાની પરીક્ષાના સદંર્યમા ંજરૂરી સાહિત્ર્ તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ થી બપોરના ૦૧:૦૦ 
કલાક સધુીમા ંયવુનવવસિટી ખાતેથી મેળવી લેવુ.ં આ માટે કોલેજના આચાર્યશ્રીના સિી વસક્કા સાથનેો ઓથોરીટી લેટર 
લાવવો જરૂરી છે. તેમજ વાઈવાના સદંર્યમા ંનીચેની સચૂનાઓ/બાબતો ધ્ર્ાનમા ંરાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

1. આપની કોલેજમા ંવાઈવા માટે યવુનવવસિટી દ્વારા વનયકુ્ત પરીક્ષકોને આપની કક્ષાએથી તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના 
રોજ વનયકુ્ક્ત અંગેની જાણકારી પરૂી પાડવાની રિશેે. તેમજ કોઈ પરીક્ષક આ કામગીરી માટે ના પડે તો તેમની 
પાસે કારણ સિીત પત્ર મગંાવી તેની જાણ યવુનવવસિટીને તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૧ સધુીમા ંકરવાની રિશેે.  

2. વાઈવાના હદવસે યવુનવવસિટી દ્વારા પરંુૂ પાડવામા ંઆવેલ સાહિત્ર્ પરીક્ષકશ્રીઓને પરંુૂ પાડવાનુ ંરિશેે. 
3. પરીક્ષકોની આવશ્ર્કતા અનસુાર િાજરી પત્રક, વ્ર્ક્ક્તગત ગણુાકંન પત્રક, એકંદર ગણુાકંન પત્રક, રેમયુરેંશન 

બીલ તથા TA/DA બીલની ઝેરોક્સ કોલેજ કક્ષાએથી પરૂી પાડવાની રિશે. 
4. પરીક્ષક દ્વારા આપવામા ંઆવલે િાજરી પત્રક, વ્ર્ક્ક્તગત ગણુપત્રક અને એકંદર ગણુાકંનપત્રક નુ ંસીલબધં કવર 

તથા રેમયુરેંશન બીલ તથા TA/DA બીલ પરીક્ષા પણૂય થર્ાના બીજા હદવસે ફરજજર્ાતપણે યવુનવવસિટી ખાતે જમા 
કરાવવાનુ ંરિશેે. 

5. વાઈવાના હદવસે તમામ વવદ્યાથીઓને ઇન્ટનયવશપ કાર્ય અંગેનુ ંતમામ સાહિત્ર્, લેખખત પરીક્ષાની િોલ ટીકીટ અન ે
કોલેજનુ ંઆઈ.કાડય. સાથે રાખવા જરૂરી િોર્ તે માટે આપની કક્ષાએથી સચુના આપવી. 

6. તમામ પરીક્ષાથીઓનુ ં થમયલ ગનથી તાપમાન ચેક કર્ાયબાદ જ પ્રવેશ આપવાનો રિશેે. જો કોઈ વવદ્યાથીનુ ં
તાપમાન અસામાન્ર્ જણાર્ તો પરીક્ષકશ્રીને જાણ કરવી અને પરીક્ષકશ્રીએ તાત્કાખલક યવુનવવસિટીને જાણ કરવી.  

7. પરીક્ષક્શ્રી, કોલેજ સ્ટાફ અને પરીક્ષાથીઓએ પરીક્ષા કેન્ર અને સમગ્ર પરીક્ષા દરવમર્ાન માસ્ક ફરજીર્ાત પિરેવાનુ ં
રિશે ેતથા ક્ારં્ પણ સોશીર્લ ડીસટક્ન્સિંગનુ ંર્ગં ન થાર્ તેની કાળજી રાખવાની રિશેે. 

8. પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પરીક્ષાથીઓના ંટોળા ર્ેગા ન થાર્ તનેી તકેદારી રાખવી 
9. કોવીડને લગતી તમામ SOP નુ ંપાલન થાર્ તેની તકેદારી રાખવી. 

 
 

પરીક્ષા વનર્ામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિૅટી, 
ગોધરા. 

 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન તમામ બી.એડ્. કોલજેોના આચાર્યશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાિી સારૂ. 
- સબંવંધત તમામ પરીક્ષકશ્રીઓ તરફ જાણ સારંુ. 
 


