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પરરપત્ર-૨૭૨૬ 

 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી, ગોધરાના ં વિક્ષણ વવદ્યાિાખા હઠેળના ંબી.એડ્. અન ેએમ.એડ્. અભ્યાસક્રમની 
સેમેસ્ટર-૨ ની તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૨ થી િરુ થનાર પરીક્ષાના સદંર્ભમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા કેન્દ્રોના 
આચાયભશ્રીઓ અને સીનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીઓને માન. કુલપવતશ્રીના માગભદિભન અને આદેિ અનસુાર નીચ ે
મજુબ આયોજન હાથ ધરવા અને કાયભવાહી કરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. 

• યવુનવવસિટી દ્વારા વનયકુ્ત ઓબ્ઝવભરશ્રી પ્રશ્નપત્રો લઈને આવ ેત્યારે યોગ્ય વ્યવસ્થા થઈ િકે ત ેમાટે જે ત ે
પરીક્ષા કેન્દ્રના સીનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ સવારના ૮:૩૦ કલાકથી પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે હાજર રહવેુ.ં 

• પ્રશ્નપત્રોનુ ંબોક્સ યવુનવવસિટીના ંઓબ્ઝવભરશ્રી, આચાયભશ્રી અને સીનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ CCTV થી સજ્જ 
એક્ઝામ કન્દ્રોલ રૂમમા ંપોતાની હાજરીમા ંખોલવુ ંઅને તેનુ ંરોજકામ કરવુ.ં 

• પ્રશ્નપત્રોના ંપેકેટ સીનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ જાત ેપરીક્ષાખડંમા ંપહોચાડવા  

• જુનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ પ્રશ્નપત્રોના પેકેટ જે તે પરીક્ષા ખડંમા ંબે વવદ્યાથીઓને સાથે રાખી ખોલવુ.ં 
તથા વનયત સમય પહલેા વવદ્યાથીઓન ેઆપવા નહી. 

• જુનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ ૩૦ વમનીટ બાદ વધેલા પ્રશ્નપત્રો જે તે પેકેટમા ંપાછા મકૂી દેવા અને સીનીયર 
સપુરવાઈઝરશ્રીએ તેને એકવત્રત કરી ઓબ્ઝવભરશ્રીને જમા કરાવી દેવા. 

• જો કોઈ વવદ્યાથી વનયત સમય પહલેા ઉત્તરવહી જમા કરાવવા માગંતો હોય તો તેની પાસેથી પ્રશ્નપત્ર 
પરત લઈ પરીક્ષાખડં/પરીક્ષા કેન્દ્ર છોડવાની અનમુવત આપવી. 

• લખાયેલ ઉત્તરવહીઓ અન ેબ્લોક સપુરવાઈઝર રીપોટભ યોગ્ય રીતે પેક કરી ઓબ્ઝવભરશ્રીને આપવા.       

• સીનીયર/જુનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીએ ઓબ્ઝવભરશ્રીને કામગીરીમા ંસહકાર આપવો. 
• પરીક્ષાના ંદદવસોનુ ંCCTV રેકોડીંગ સાચવી રાખવુ ંઅને યવુનવવસિટી માગં ેત્યારે પરંુૂ પાડવુ.ં 
• સમગ્ર પરીક્ષાઓ દરવમયાન પરીક્ષા, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને યવુનવવસિટીની ગદરમા અને મોર્ો જળવાય તેની 

તકેદારી રાખવી અને તે મજુબ આયોજન હાથ ધરવુ.ં 

 
 

પરીક્ષા વનયામક 
શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી 

ગોધરા 
પ્રવત, 
-  બી.એડ્. અને એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમના ં સેમેસ્ટર-૨ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રોના આચાયભશ્રીઓ અન ે

સીનીયર સપુરવાઈઝરશ્રીઓ તરફ જાણ તથા જરૂરી કાયભવાહી સારૂ. 


