
  

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

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગજુરાત એકટન.ં ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

ન.ં એસજીજીય/ુિરીક્ષા/૨૦૨૦/૪૩૯૨                  તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ 
 

પરરપત્ર-૨૨૪૯ 
 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટી સલંગ્ન પવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, પવનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પવદ્યાિાખાની કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓતથા િરીક્ષકોને 
આગામી નવેમ્બર\ર્ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ મા ંલેવાનાર પ્રાયોણગક િરીક્ષાઓ સદંભે નીચ ેઅનસુારની બાબતોની નોધ લેવા 
અને તે મજુબ આયોજન કરવા, તૈયારીઓ હાથ ધરવા અને તેમનુ ંિાલન કરવા જિાવવામા ંઆવે છે.   
   
 

 

 

કા. કુલસણચવ 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિૅટી, 
ગોધરા. 

પ્રપત, 

- શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટી સલંગ્ન પવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, પવનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પવદ્યાિાખાની કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય 
અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ અને િરીક્ષકશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારૂ. 

- સબંપંધત પવદ્યાથીઓ તરફ જાિ સારંુ. 

૦૧ િરીક્ષા કેન્ર ખાતે આવનાર તમામ િરીક્ષાથીઓનુ ં થમયલ ગનથી તાિમાન ચેક કયાયબાદ જ પ્રવેિ 
આિવાનો રહિેે. જો કોઈ પવદ્યાથીનુ ંતાિમાન અસામાન્ય જિાય તો તેને િરીક્ષા કેન્ર ખાતે પ્રવેિ 
આિવાનો રહિેે નહહ.  

૦૨ િરીક્ષા િરુ થતા િહલેા, િરીક્ષા વચ્ચેના પવરામમા ંઅને િરીક્ષા પિૂય થયા બાદ િરીક્ષામા ંઉિયોગમા ં
લેવાનાર તમામ પવસ્તાર સેનીટાઈઝ કરવાની જવાબદારી િરીક્ષા કેન્ર પનયામકશ્રીની રહિેે. 

૦૩ દરેક િરીક્ષાથીએ િરીક્ષા કેન્ર અને સમગ્ર િરીક્ષા દરપમયાન માસ્ક ફરજીયાત િહરેવાનુ ંરહિેે. 
૦૪ પ્રયોગિાળામા ંપવદ્યાથીઓ વચ્ચે સોિીયલ ર્ડીસટનન્સિંગ જળવાય  તેની તકેદારી રાખવી. 
૦૫ િરીક્ષા કેન્ર ખાતે િરીક્ષાથીઓના ંટોળા ભેગા ન થાય તનેી તકેદારી રાખવી. 
૦૬ િરીક્ષા દરપમયાન િરીક્ષા કેન્રના તમામ પવસ્તારમા ંક્ાયં િિ સોિીયલ ર્ડીસટનન્સિંગનુ ંભગં ન થાય 

તેની તમામ જવાબદારી િરીક્ષા કેન્ર પનયામકશ્રીની રહિેે. 
૦૭ િરીક્ષા કેન્ર ખાતે પ્રવેિ આિતા િહલેા સેનીટાઈઝરની વ્યવસ્થા ફરજીયાત રાખવાની રહિેે. 
૦૮ દરેક િરીક્ષા કેન્ર ખાતે િરીક્ષા િરુ થવાના એક કલાક િહલેા િરીક્ષાથીઓને પ્રવેિ આિી દેવાનો રહિેે. 
૦૯ દરેક િરીક્ષાથીએ િીવાના િાિીની બોટલ ઘરેથી જ લાવવાની રહિેે. 
૧૦ દરેક િરીક્ષકશ્રી તથા લેબોરેટરી સ્ટાફ માટે માસ્ક અને હાથ મોજાની વ્યવસ્થા ખાસ કરવાની રહિેે. 
૧૧ િરીક્ષા કેન્ર ખાતે ફરજ બજાવતા તમામ અધ્યાિકશ્રીઓ અને કમયચારીશ્રીઓએ સોિીયલ ર્ડીસટનન્સિંગના ં

િાલન સાથે સઘળી કામગીરી બજાવવાની રહિેે. 
૧૨ પ્રયોગિાળામા ંસેનીસેનીટાઈઝરનો ઉિયોગ કરવો નહી. 


