
 

 

પરીપત્ર  

 

વિષય : યવુિિવસિટીિી પરીક્ષાઓ દરવિયાિ ઓબ્ઝિવર/સ્કિોડિાાં જિાર અધ્યાપકોિા િાિિી યાદી િોકલિા બાબત. 
 

યનુિવનસિટી ભવિિા અધ્યક્ષશ્રીઓ, સલંગ્િ સરકારી તેમજ ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ કોલેજોિા આચાયયશ્રીઓિે આથી ઉપરોક્ત નવષયે માિિીય 
કુલપનતશ્રીિી આજ્ઞાનસુાર જણાવવાનુ ંકે, અતે્રિી યનુિવનસિટી દ્વારા નવનવધ થીયરી પરીક્ષાઓનુ ંજુદા-જુદા તબક્કાવાર આયોજિ કરવામા ંઆવે છે 
જેમા ંપરીક્ષા દરનમયાિ કોઇપણ પરીક્ષા કેન્ર પર ગેરરીનત કે ગેરવતયણકૂ િા થાય તે હતેથુી યનુિવનસિટી દ્વારા ચાલ ુપરીક્ષા દરનમયાિ પરીક્ષા કેન્ર 
પર ઓબ્ઝવયર/સ્કવોડ મોકલવામા ંઆવે છે. આ ફરજ બજાવવા માટે યનુિવનસિટી ભવિિા અધ્યક્ષશ્રીઓ, સલંગ્િ સરકારી તેમજ ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ 
કોલેજોિા અધ્યાપકોિી ઓબ્ઝવયર/સ્કવોડ તરીકે નિમણકૂ કરવામા ં આવતી હોય છે જેિે અનલુક્ષીિે અધ્યક્ષશ્રીઓએ તેમજ આચાયયશ્રીઓએ 
પોતાિા ભવિ/કોલેજોિા વધમુા ંવધ ુઅધ્યાપકોિે સ્કવોડમા ંગોઠવવાિા રહશેે જેથી પરીક્ષા સચૂારૂ રીતે પાર પાડી શકાય તેમજ પરીક્ષા શદુ્ધિ 
યજ્ઞમા ંફરજીયાત ઓબ્ઝવયર/સ્કવોડિી ટીમ ફાળવવા સાથ સહકાર આપવા િમ્ર નવિનંત. 

 

વધમુા ં જણાવવાનુ ં કે, આગામી સમયમા ં યોજાિાર તમામ થીયરી પરીક્ષાઓ માટે આ પરીપત્ર લાગ ુ પડશે તેમજ હવેથી ઉપરોક્ત 
નવષયિે અનલુક્ષીિે અન્ય પરીપત્ર કરવામા ંિા આવે ત્યા સધુી આ પરીપત્ર માન્ય રહશેે જેથી તમામ ભવિો/કોલેજોએ આ પરીપત્ર પોતાિા 
રેકોડયમા ંસાચવીિે રાખવાિો રહશેે. યનુિવનસિટીિી વેબસાઈટ પર પરીક્ષાિો કાયયક્રમ જાહરે થયેથી અધ્યક્ષશ્રીઓએ તેમજ આચાયયશ્રીઓએ પોતાિા 
ભવિ/કોલેજોિા પરીક્ષા દરનમયાિ ઓબ્ઝવયર/સ્કવોડમા ંજિાર અધ્યાપકોિા િામિી યાદી િીચે મજુબિા પત્રકમા ંભરીિે (સોફ્ટ કોપી) પરીક્ષા 
નવભાગિા ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. exambknmu@gmail.com પર મોકલી આપવાિી રહશેે. પરીક્ષા કેન્ર અંગેિી માહહતી પરીક્ષાિા આગળિા હદવસે 
અધ્યક્ષશ્રી/આચાયયશ્રીિા મોબાઇલ િબંર પર મેસેજ મારફત આપવામા ંઆવશે. અધ્યક્ષશ્રી/આચાયયશ્રી દ્વારા ટીમ લીડર તેમજ સભ્યિો ઓડયર 
સહી, સીક્કો તેમજ ભવિ/કોલેજ દ્વારા આઉટવડય િબંર આપી ઓડયર આપવાિો રહશેે. ઓબ્ઝવયર/સ્કવોડિા બીલ જમા કરાવતી વખતે સભ્યિો 
ઓડયર અચકુપણે જોડવાિો રહશેે. ઓબ્ઝવયર/ સ્કવોડિા બીલોિી આ મજુબિી ગોઠવણી કરવાિી રહશેે. (૧) ટીમ લીડર તથા ટીમ મેમ્બરિા બીલ 
(૨) આર.સી. બકુિી િકલ (જો વાહિિી િોંધણી અતે્રિી યનુિ. ખાતે કરાવવાિી બાકી હોય તો) (૩) ઓબ્ઝવયર રીપોટય (૪) હાજર-ગેરહાજર રીપોટય 
(૫) સ્થળ સચંાલકશ્રીિો સયંકુ્ત અહવેાલ (૬) ઓડયરિી િકલ.  
કોલેજનુ ંિામ : 
આચાયયશ્રીનુ ંિામ તેમજ મોબાઇલ િબંર : 

ક્રમ તારીખ અધ્યાપકનુ ંિામ મોબાઇલ િબંર ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 
(1)  (1)   

(2)   

(2)  (1)   

(2)   

ખાસ િોંધ :  
1. ઉપરોક્ત કોષ્ટકિાાં તારીખ મજુબિી યાદી તૈયાર કરી િોકલાિાિી રહશેે. 
2. પરીક્ષાિે લગતા તિાિ પ્રકારિા રેમ્યિેુરેશિ બબલ હોય તે કાિગીરી પરૂ્વ થયાિા ૧૫ દદિસિાાં યવુિિવસિટીિા ઇન્િડવ શાખાિાાં 

ભિિ/કોલેજિા અધ્યક્ષશ્રીઓ/આચાયવશ્રી િારફત જિા કરાિિાિાાં રહશેે જેથી બબલિી ચકુિર્ી સિયસર કરી શકાય 
    
 પરીક્ષા વિયાિક 

િ ં:- બીકેએિએમય/ુપરીક્ષા/૧૪૭૨/૨૦૨૨,  તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૨ 
ભકતકનવ િરનસિંહ મહતેા યનુિવનસિટી,  
ગવિયમેન્ટ પોલીટેકિીક કેમ્પસ, ભકતકનવ િરનસિંહ મહતેા યનુિવનસિટી રોડ, 
ખહડયા, જુિાગઢ-૩૬૨૨૬૩   
પ્રનત,  યનુિવનસિટી ભવિિા અધ્યક્ષશ્રીઓ, સલંગ્િ સરકારી તેમજ ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ કોલેજોિા આચાયયશ્રીઓ તરફ... 
િકલ રિાિા:-   
(૧) માિ.કુલપનતશ્રીિા અંગત સચચવશ્રી (જાણ અથે)     
(૨) આઇ.ટી. સેલ (યોગ્ય કાયયવાહી તેમજ વેબસાઇટ પર પ્રનસધ્ધ થવા અથે)  
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જા.ન.ં:- બીકેએનએમય/ુકોલેજ/પરીક્ષા/    /૨૦                                     તા.   /   /૨૦  
 
પ્રતિશ્રી 
ટીમ લીડર : 

સભ્ય :(૧) 
સભ્ય :(૨) 
 

તિષય:- આગામી ય.ુજી/પી.જી./બી.એડ./મેડીકલ/પેરામેડીકલ ની પરીક્ષા દરમ્યાન ઓબ્ઝિવર/સ્કિોડ 
                 િરીકેની તનમણુુંક બાબિ. 
 

શ્રીમાન, 
        ઉપરોકત વિષય પરત્િે માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર જણાિિાનુ ંકે અતે્રની યવુનિવસિટી દ્વારા શૈક્ષણણક 
િષષ ............................મા ંલેિાનાર ય.ુજી/પી.જી./બી.એડ./મેડીકલ/પેરામેડીકલ ની સેમ/િષષ.......................... ની 
પરીક્ષા ........................... ૨૦....... પરીક્ષામા ં ઓબ્ઝિષર/સ્કિોડ તરીકે વનમણુકં કરિામા ં આિે છે. આપશ્રીને 
તા......................... ફાળિિામા ંઆિેલ કેન્દ્ર........................................................ ની મલુાકાત લઇ જે તે પરીક્ષા 
કેન્દ્રનો આપશ્રીનો અહિેાલ પરીક્ષા વનયામકશ્રીને બીજે જ દિિસે મોકલી આપિાનો રહશેે.પરીક્ષા સ્થળ અંગેની 
માદહતી પરીક્ષાના આગળના દિિસે આચાયષશ્રી/સ્્િોડમા ં જનાર અધ્યાપકો ના મોબાઇલ પર આપિામા ં આિશે. 
સ્કિોડના બીલ ૩૦ દિિસની અંિર જરૂરી િસ્તાિેજો સાથે રજુ કરિાના રહશેે. 
 

નોંધ :- આચાયવશ્રી દ્વારા સ્કિોડની ટીમ બનાવ્યા બાદ ફેરફાર કરી શકાશે નહી. જો ફેરફાર કરિાનો થાય િો 
આચાયવશ્રીની મુંજુરીથી આંિરરક ફેરબદલી કરી શકાશે િેમજ આચાયવશ્રી દ્વારા પ્રાધ્યાપકોને સ્કિોડ/ઓબ્ઝિવરના 
ઓડવર સાથે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર મોકલિાના રહશેે અને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કોપી કેસ કરિામાું આિેલ હોય િેિાું રકસ્સામાું 
સ્કિોડની હાજરીમાુંજ ઉિરિહી સીલ પેક કિરમાું સ્કિોડ સભ્યોની સહી કરિાની રહશેે. 
           આચાયવશ્રી દ્વારા ટીમ લીડર િેમજ સભ્યનો ઓડવર સહી, સીક્કો િેમજ કોલેજ દ્વારા આઉટિડવ નુંબર આપી 
ઓડવર આપિાનો રહશેે. પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પરીક્ષા ચાલ ુ થિાનાું ૩૦ તમતનટ પહલેાું પહોચિાનુું રહશેે અને િેનુું 
રરપોટીંગ CCTV મોનીટરીંગ નું. (૦૨૮૫) ૨૬૮૧૪૧૦ પર કરિાનુું રહશેે િેમજ પરીક્ષા પરુ્વ થાય તયાું સધુી સ્થળ પર 
ઉિરિહીઓનુું પેરકિંગ થયા બાદ ઓબ્સિવરની સહીથી સીલબુંધ કિરમાું પેક થાય તયાું સધુી હાજર રહિેાનુું રહશેે.   
              
      
આચાયવશ્રી/ભિનના અધ્યક્ષશ્રીના        પરીક્ષા તનયામક 
        સહી/સીક્કો                                                      
 

 
કોલેજ/ભિનનો 

તસલ 


