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ન.ંએસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧/૬૪૫૧

 

પ રપ - ૨૪૫૮ 

સદંભ- (૧) િુનવિસટ નો તા.૧૨

 (૨) િશ ણ િવભાગનો તા

 (૩) િશ ણ િવભાગનો તા
 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો

ઇ ચા ીઓને સદંભ-૧ દિશત પર વે 

અ સુાર જણાવવામા ં આવેલ હ ું

વગખડંો/હો ટલો શ ુ કરવા ગનેી િવ તૃ માગદિશકા

અ સુાર આપની સં થા કોલજેમા ં યવ થા કર  શૈ ણક કાય શ ુ કરવા આથી જણાવવામા ંઆ
 
 

બડાણ- ઉપર જુબ. 

 

િત, 

- ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો

ઇ ચા ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા સા ું

Shri Govind Guru University, Godhra
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

 ી ગો વદ ગુ  યુિનવ સટી, 
(ગુજરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત
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૬૪૫૧.        

બુ જ અગ ય ુ/ંટોચ અ તા 

૧૨/૦૭/૨૦૨૧નો પ રપ - ૨૪૫૪. 

િશ ણ િવભાગનો તા. ૦૯/૦૭/૨૦૨૧નો પ  માકં: પરચ/૨૦૧૮/૬૧

િશ ણ િવભાગનો તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૧નો પ  માકં: પરચ/૨૦૧૮/૬૧

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો/મા ય પી. . ક ોના આચાય ીઓ

દિશત પર વે ભૌિતક િશ ણકાય શ ુ કરવા િુનવિસટ  ારા સદંભ

અ સુાર જણાવવામા ં આવેલ હ ુ.ં  પર વે સદંભ-૩દિશત પ  ારા િશ ણ િવભાગ ારા ભૌિતક 

શ ુ કરવા ગનેી િવ તૃ માગદિશકા (S.O.P) હર કરવામા ંઆવલે છે

કોલજેમા ં યવ થા કર  શૈ ણક કાય શ ુ કરવા આથી જણાવવામા ંઆ

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

        

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલજેો/મા ય પી. .ક ોના આચાય ીઓ

ઇ ચા ીઓ તરફ ણ તથા જ ર  કાયવાહ  કરવા સા ું. 

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

, ગોધરા 
થાિપત) 

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

    તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ 

૬૧/ખ-૧. 

૬૧/ખ-૧. 

ક ોના આચાય ીઓ/ ોફસર 

વિસટ  ારા સદંભ-૨ દિશત પ  

ારા િશ ણ િવભાગ ારા ભૌિતક 

હર કરવામા ંઆવેલ છે.  માગદિશકા 

કોલેજમા ં યવ થા કર  શૈ ણક કાય શ ુ કરવા આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

 

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

        ગોધરા 

ક ોના આચાય ીઓ/ ોફસર 



2194-0 421/Hl 

Rua ais: 422/201clEa/-4, 

ll: oc/o9/zo21 

RIRL lou1il dl:or|oE/2021 HIHiSl &RUa. 
. 

. ia Caauii d:24/oE/2021-À AHlHiA 4R4A. 

. 

() 
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() q vidai vox atadltl *aielai »sida (taa (Alternate day) 4 ullA 

t >idz/ Social Distancing i KuÀ YUAn SRU4Li 2IA. 4Y4i, *4üdi 

(3) 

Appropriate Covid Behaviour) tual Huet s21j add. 

(x) 

ài add. auauEZN, AS Mal atau ua UuINA dol«l stapilaaa (valid 

) l6-ad-t/Mrua Ad qsl-is Ruet Hl2, dladani zdau Htè dur }-2H, da 

pieRist (s.o.P.)l 3at4gl >HA S241À da. 

() 

Ht.14Laal-u4A aal, Urmat, oul-sa. (vA aa) 

l.idlallHu APMaal, zatla ziga-1, aAaaA, °ilaR. 

Hl,ilAl (Ru.)u »iott aAal, alaeu, °iitl-PR.
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- AlM.U.5.ill (6.RL.)Au>i°ldafaal, ARUa4, °il 

HAaall°1.A.)uzinel aAal, «Aae4, oil-e 

4HAaal (RIae)u 2zioit tAaal, Riaet aauOL, aPAua, il4na. 

aAa, akae4, °iil-1R. 

e, oil-51a. 

HHs, Gea RuHel, 3i. p4r Hèd 1, YRid u4, °itl-PR. 
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