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Dist

E-mail : galsimahavidyalaya2007@gmail.com
  Website : www.galsimahavidyalaya.com
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SEMESTER-III 
Subject Paper E-mail address 

 
 

Bengali 

All Honours 3rdsembenghons@gmail.com 
SEC-1 For Honours & 

General 
3rdsembengsec@gmail.com 

CC-1C/CC-2C/GE-3  3rdsembenggen@gmail.com 

 
 
 

English 

All Honours  128english.cc@gmail.com 

SEC-1 For Hons. & Gen. 128englishsec1@gmail.com 

CC-1C/CC-2C/GE-3  128english.ge@gmail.com 
 

L1 (P2) 128english.old@gmail.com 
History All Honours & SEC-1 of 

All Hons. 
hist3rdsemhons@gmail.com 

CC-1C/CC-2C/GE-3  hist3rdsemgen@gmail.com  
Philosophy All Honours & SEC-1 of 

All Hons.& Gen. 
gmsem3h@gmail.com  

CC-1C/CC-2C/GE-3  gmsem3p@gmail.com 
 

Political Science All Honours &  
SEC-1 of All Hons. 

 2021polsc3sem@gmail.com 

CC-1C/CC-2C/GE-3   2021polsc3sem@gmail.com 
 
 
 
 

Sanskrit 

CC-5 (Honours) sikha.sarkar.sikdar2013@gmail.com 
CC-6 (Honours) sourabodhi@gmail.com 
CC-7 (Honours) palsrabani1988@gmail.com 
SEC-1 For Hons. galsisunanda@gmail.com 

CC-1C/CC-2C/GE-3  galsisunanda@gmail.com / 
palsrabani1988@gmail.com 

SEC-1 For General galsisunanda@gmail.com 
  

Geography CC-1C/CC-2C/GE-3 adbgeo@gmail.com 
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Semester-V 

Subject            Paper E-mail address 
Bengali CC-11 & CC-12 (Hons.) 5thsembenghonscc11.12@gmail.com 

DSE-1 & DSE-2 (Hons.) 5thsembenghonsdse1.2@gmail.com 
DSE-1A/DSE-2A 5thsembengdse1a@gmail.com 
  

English CC-11,CC-12,DSE-1 & DSE-2 (Hons.) 128english.cc@gmail.com 
DSE-1A/DSE-2A 128english.ge@gmail.com 

History All Honours hist5thsemhons@gmail.com 
GE-4/CC-1D/2D  hist5thsemgen@gmail.com 
GE-1 & SEC-3 for General hist5thsemgen@gmail.com 

Philosophy  CC-11,CC-12,DSE-1 & DSE-2 (Hons.) gmsem5h@gmail.com 
DSE-1A/DSE-2A   gmsem5p@gmail.com 

GE-1 & SEC-3 for General 128philsem4g@gmail.com 
Political Science CC-11,CC-12 &DSE-1, DSE-2 (Hons.) 2021polsc5sem@gmail.com 

DSE-1A/DSE-2A, SEC-3 for Gen. & 
GE-1 

2021polsc5sem@gmail.com 

 
 
 
 
Sanskrit 

CC11 (Honours) sikha.sarkar.sikdar2013@gmail.com 
CC12(Honours) sourabodhi@gmail.com 
CC-DSE-1(Honours) sourabodhi@gmail.com 
CC-DSE-2(Honours) sikha.sarkar.sikdar2013@gmail.com 
GE-1 For General  galsisunanda@gmail.com/ 

palsrabani1988@gmail.com 
DSE-1A/DSE-2A galsisunanda@gmail.com 
  

Geography DSE-1A/DSE-2A  adbgeo@gmail.com 
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       Principal,Galsi Mahavidyalaya 
 


