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ન.ં એસ યુ/વહીવટ/૨૦૨૧/ 
પિરપ -૨૩૮૫  
સદંભ : ગહૃ િવભાગ, ગજુરાત સરકાર ીનો તા
 

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી સલં  તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ
કો-ઓડ નટેર ીઓ તથા સં થાઓના વડા ીઓને 
(COVID-19) ની વતમાન પિરિ થિત
ગાધંીનગરના સદંભ દિશત હુકમ અ વયે આપ ી
કમચારીઓની હાજરીની સં યા ૫૦
ત ે મજુબ તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ થી અ ય આદેશ ન થાય
વખતની સચૂનાઓનુ ંચુ તપણ ેપાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે
 
આવ યક સવેાઓ, પરી ા, પિરણામન ે લગતી કે અ ય તાકીદની કામગીરી માટે 
અનસુાર સંબિંધત કમચારીઓએ ફરજના થળે કામગીરી કરવાની રહેશ ેતેમ
(Work From Home) કરવાનંુ રહેશે
 
 
 

  િત, - ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી સલં  તમામ કોલજેોના આચાય ીઓભવનોના કો-ઓડ નટેર ીઓ તથા 
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ગજુરાત સરકાર ીનો તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૧ નો હુકમ માંક : િવ-૧/કઅવ

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી સલં  તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ
ઓડ નટેર ીઓ તથા સં થાઓના વડા ીઓને આદેશ અનુસાર જણાવવાનંુ કે

વતમાન પિરિ થિત યાન ે લઈ તેનુ ં સં મણ અટકાવવા ગહૃ િવભાગ
ગાધંીનગરના સદંભ દિશત હુકમ અ વયે આપ ીની કોલજે/સં થા/ભવનના તમામ શૈ િણક અન ેિબન

૫૦% સધુી રાખવાની રહેશે અથવા Alternate Day કમચારીઓ ફરજ પર આવ ે
થી અ ય આદેશ ન થાય યા ં સધુી ઉપિ થત રાખવા તથા સરકાર ીની વખતો 

વખતની સચૂનાઓનુ ંચુ તપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

પિરણામન ે લગતી કે અ ય તાકીદની કામગીરી માટે આચાય ી
અનસુાર સંબિંધત કમચારીઓએ ફરજના થળે કામગીરી કરવાની રહેશ ેતમેજ અ ય કમચારીઓએ ઘરથેી કાય 

કરવાનુ ંરહેશ.ે 

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી સલં  તમામ કોલજેોના આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓઓડ નેટર ીઓ તથા સં થાઓના વડા ીઓ તરફ ણ તથા જ રી કાયવાહી 
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ગોધરા 
થાિપત) 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  

             તા. ૧૪/૦૪/૨૦૨૧ 

કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨   

અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ, ભવનોના 
જણાવવાનંુ કે, નોવેલ કોરોના વાયરસ 

વવા ગહૃ િવભાગ, ગજુરાત સરકાર, 
ના તમામ શૈ િણક અને િબન-શૈ િણક 

કમચારીઓ ફરજ પર આવ ે
યાં સધુી ઉપિ થત રાખવા તથા સરકાર ીની વખતો 

આચાય ી/વડા ીની સુચના 
જ અ ય કમચારીઓએ ઘરથેી કાય 

કા. કુલસિચવ 
ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી 

ગોધરા 

અનુ નાતક કે ોના ઇ ચાજ ીઓ, તથા જ રી કાયવાહી સા . 


