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પરીપત્ર-૨૭૦૩ 
 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુિવવસિટી સલંગ્િ વવજ્ઞાિ, વવિયિ, વાણિજ્ય અિે કાયદા વવદ્યાશાખાિી સલંગ્િ કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓિે, માન્ય અનસુ્િાતક કેન્રોિા પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ તથા સીિીયર સપુરવાઈઝરશ્રીઓિે 
જિાવવાનુ ં કે, ઉપરોક્ત વવદ્યાશાખાિી જુિ-૨૦૨૨ મા ં લેવાિાર સ્િાતક અિે અન-ુસ્િાતક કક્ષાિી                  
સેમેસ્ટર-૨ િી વવવવધ પરીક્ષાઓનુ ં સચુારુ આયોજિ અિે સચંાલિ થઇ શકે તે હતેથુી િીચ ે દશાયવ્યા 
અનસુારિી કોલેજોિે તેિા િામ સામે દશાયવેલ વવસ્તારમા ંમજુબ સબ સેન્ટર તરીકે  જાહરે કરવામા ંઆવે છે. 
 

ક્રમ સબ સેન્ટરનુું િામ વ સ્તાર કૉ-ઓર્ડીિેટરનુું િામ 

૧ શેઠ પી.ટી. આટયસ અિ ે
સાયન્સ કોલેજ, ગોધરા 

ગોધરા, કાલોલ, હાલોલ, શહરેા, 
કાકંિપરુ, સીમલીયા, બેઢીયા 
વાટંાવછોડા, દેવગઢબારરયા, 
ધાિપરુ, કોઠંબા, વાઘજીપરુ, 

મોરવા હડફ, ગઢ 

ડૉ. એમ. બી. પટેલ, 
આચાયયશ્રી, શેઠ પી. ટી. આટયસ અિે 
સાયન્સ કોલેજ, ગોધરા. 

૨ 

શ્રી પી. એિ. પડંયા 
આટયસ, એમ. પી. પડંયા 
સાયન્સ એન્ડ ડી. પી. 
પડંયા કોમસય કોલેજ, 

લિુાવાડા. 

લિુાવાડા, માલવિ, મિુપરુ, 
લીમડીયા, સખુસર સતંરામપરુ 

પ્રો. પી. એચ. રાઠોડ,  

કા. આચાયયશ્રી, શ્રી પી. એિ. પડંયા 
આટયસ, એમ. પી. પડંયા સાયન્સ 
એન્ડ ડી. પી. પડંયા કોમસય કોલેજ, 

લિુાવાડા. 

૩ િવજીવિ આટયસ અિ ે
કોમસય કોલેજ, દાહોદ. 

દાહોદ, િગરાળા, ઝાલોદ, 

ફતેપરુા, ગરબાડા, લીમખેડા, 
વસિંગવડ 

શ્રી. ભીખાભાઈ ચૌધરી,  
કા. આચાયયશ્રી, િવજીવિ આટયસ 
અિે કોમસય કોલેજ, દાહોદ. 

૪ 
સી.એિ.પી.એફ. આટયસ 
એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, 

ડભોઇ 
ડભોઇ, સાધલી, કરજિ 

ડૉ. સિુીલભાઈ પટેલ,  

કા. આચાયયશ્રી, સી.એિ.પી.એફ. 
આટયસ એન્ડ ડી.એિ. સાયન્સ 
કોલેજ, ડભોઇ 
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ક્રમ સબ સેન્ટરનુું િામ વ સ્તાર કૉ-ઓર્ડીિેટરનુું િામ 

૫. 
શેઠ ટી.સી. કાપરડયા 
આટયસ એન્ડ કોમસય 
કોલેજ, બોડલેી 

બોડેલી, સખંેડા, િસવાડી, પાવી-
જેતપરુ, છોટાઉદેપરુ, કવાટં, 

જાંબઘુોડા, કલારાિી 

ડૉ. એચ. એમ. કોરાટ,  

આચાયયશ્રી, શેઠ ટી.સી. કાપરડયા 
આટયસ એન્ડ કોમસય કોલેજ, બોડેલી 

૬ 
એસ.કે.ય.ુબી. આટયસ 
એન્ડ કોમસય કોલેજ, 

પીપળીયા 

વડોદરા, પીપળીયા, સાવલી, 
મવુાલ, છાિી, બાકરોલ, વવરોદ, 
ખટંબા, અકોટા, વરિામા 

ડૉ. ગીરીશ પરુાિી,  
કા. આચાયયશ્રી, એસ.કે.ય.ુબી. આટયસ 
એન્ડ કોમસય કોલેજ, પીપળીયા 

૭ 

સી.એન્ડ એસ. એચ. 
દેસાઈ આટયસ એન્ડ 
એલ. કે. એલ. દોશી 
કોમસય કૉલેજ, 
બાલાવસિોર 

બાલાવસિોર, વવરપરુ 

ડૉ. ડી. પી. માછી, આચાયયશ્રી, 
સી.એન્ડ એસ. એચ. દેસાઈ આટયસ 
એન્ડ એલ. કે. એલ. દોશી કોમસય 
કૉલેજ, બાલાવસિોર 

 
ઉપર દશાયવેલ સબ સેન્ટરોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુિવવસિટીિી જુિ-૨૦૨૨ દરવમયાિ યોજાિાર પરીક્ષામા ંિીચ ે
મજુબિી કામગીરીઓ કરવાિી રહશેે. 
 

1. પરીક્ષાિા રદવસે યવુિવવસિટી દ્વારા પહોંચાડવામા ંઆવતા પ્રશ્નપત્રોિા સીલબધં પેકેટ જે તે પરીક્ષા કેન્ર 
ખાતે ઓબ્ઝવયરિી સાથે જે તે પરીક્ષાિા વિયત સમય કરતા ઓછામા ં ઓછી ૨૦ વમિીટ પહલેા 
પહોચાડવાિા રહશેે. 

2. દરરોજ પરીક્ષા કેન્ર દીઠ યવુિવવસિટી માન્યતા પ્રાપ્ત અધ્યાપક/ગ્રથંપાલ/પી.ટી.આઈ.િે ઓબ્ઝવયર તરીકે 
વિયકુ્ત કરવાિા રહશેે. 

3. પરીક્ષા પિૂય થયા બાદ લખાયેલ ઉત્તરવહીઓ તમામ પરીક્ષા કેન્ર ખાતેથી એકવત્રત કરી તે જ રદવસ ે
યવુિવવસિટી ખાતે પહોંચાડવાિી રહશેે. 

4. સબ સેન્ટર ખાતે યવુિવવસિટી દ્વારા પહોંચાડવામા ંઆવેલ કોરી ઉત્તરવહીઓ તેમજ સપ્લીમેન્ટરીઓિા 
અિામત જથ્થામાથંી ઈમરજન્સી સજંોગોમા ંજે તે પરીક્ષા કેન્ર ખાત ેકોરી ઉત્તરવહીઓ પહોંચાડવી. 

5. યવુિવવસિટી દ્વારા પરીક્ષાિા ંસચંાલિ સબંવંધત જે કામગીરી સોંપવામા ંઆવ ેતે બજાવવી. 
6. યવુિવવસિટી દ્વારા સબ સેન્ટર ખાતે પરીક્ષા કેન્ર વાઈઝ પહોંચાડવામા ંઆવેલ પ્રશ્નપત્રો પરીક્ષા કેન્ર  સધુી 

પહોંચાડવા તેમજ પરીક્ષા સબંવંધત અન્ય કામગીરીઓ માટે યવુિવવસિટી દ્વારા વિયત કરવામા ંઆવેલ 
ટ્રાન્સપોટય કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ગાડીઓ મળેવવી. 
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7. યવુિવવસિટી દ્વારા ટેન્ડર પ્રરિયાથી ટવેરા, તફુાિ ફોસય, ઈન્ડીકા/વવસ્ટા ગાડીઓ ટ્રાન્સપોટય કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી 
મેળવવાનુ ંવિયત કરવામા ંઆવેલ છે. ટ્રાન્સપોટય કોન્ટ્રાક્ટરિી વવગત : રાજિ ટ્રાવેલ્સ, અમદાવાદ. C/o 
શ્રી મયરુભાઈ સોલકંી, મો.િ.ં ૯૪૨૬૨૭૩૦૯૮/૯૨૬૫૪૫૭૧૨૫ 

8. સબ સેન્ટર દ્વારા મોકવવામા ંઆવલે ગાડીઓિી રીકવીઝીશિ સ્લીપ સહી કરવી અિે ઉપયોગ થયેલા 
રકલોમીટર સરટિફાઈડ કરવા. 

9. માિ. કુલપવતશ્રી, કા. કુલસણચવશ્રી તથા પરીક્ષા વિયામકશ્રી દ્વારા આપવામા ંઆવતી અન્ય સચૂિાઓ 
અિે માગયદવશિકાઓનુ ંપાલિ કરવુ/ંકરાવવુ.ં 
 
 

 

પરીક્ષા વિયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુિવવસિૅટી, 
ગોધરા. 

પ્રવત, 

• સબંવધત સબ સેન્ટરોિા કૉ-ઓડીિેટરશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારંુ. 
 

િકલ રવાિા: 
• આ યવુિવવસિટી સલંગ્િ વવજ્ઞાિ, વાણિજ્ય, વવિયિ, વશક્ષિ અિ ે કાયદા વવધાશાખાિી કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓ તરફ જાિ સારંુ 

• રાજિ ટ્રાવેલ્સ, અમદાવાદ. C/o શ્રી મયરુભાઈ સોલકંી તરફ જાિ સારંુ 

 
 


