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SGGU/NOTIFICATION/EXAM/2021/3829                 Dt. 01/03/2021 

NOTIFICATION: EXAM/610 

Programme of the M.Sc. (Microbiology) Sem-I (New) Practical Examination 

March-2021 

 
In Pursuing to the above reference Circular, the detailed Time Table of Master of Science Semester-I 

(New) Practical Examination of Shri Govind Guru University, Godhra is here by declared as per details 

given below: 

 

All Candidates who Enrolled/ Enlisted/Registered in Master of Science Programme of this University and 

filled the examinations form in proper format after following due procedure are requested to remain 

present at least 30 minutes before the time set for the Papers. Candidates are also advised to adhere all 

the Rules, Regulations and Ordinances, etc. framed by the university for examinations of the Master of 

Science Programme. 

The Practical examination will be conducted in the following order 

 

Exam Centre Date & Day Time : 10.00 AM to 5.00 PM Practical 

Sigma Institute of Science, 

Bakrol 

03/03/2021 

& 

04/03/2021 

Seat No. 762 to 770 = 09 

Microbiology 

Seat No. 762 to 770 = 09 

 

Note: 

1. Candidate should remain present 30 minutes before the commencement of exam. 

2. Candidate must bring their certified journal, failure which they will not be allowed for the exam. 

3. Only standard reference books will be allowed and mobile phones are strictly prohibited in the laboratory.   

 

                 By order, 
        
 
                Controller of Examinations  
 

Attachment : Instruction  

Copy to: 

1. All the Principal of affiliated Colleges Concerned. 

2. All the Students Concerned.  
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શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી સલંગ્િ વ જ્ઞાિ વ દ્યાશાખાિા ભ િોિા કો-ઓર્ડીિેટરશ્રી તથા માન્ય અનસુ્િાતક કેન્રોિા 
પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ પ્રાયોગગક પરીક્ષાઓ સદંભે િીચે અનસુારિી બાબતોિી િોધ લ ેા અિે તે મજુબ આયોજિ 
કર ા, તૈયારીઓ હાથ ધર ા અિે તેમનુ ંપાલિ કર ા જણા  ામા ંઆ ે છે.   
   
 

 

૦૧ પરીક્ષા કેન્ર ખાતે આ િાર તમામ પરીક્ષાથીઓનુ ં થમમલ ગિથી તાપમાિ ચેક કયામબાદ જ પ્ર ેશ 
આપ ાિો રહશેે. જો કોઈ વ દ્યાથીનુ ંતાપમાિ અસામાન્ય જણાય તો તેિે પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પ્ર ેશ 
આપ ાિો રહશેે િહહ.  

૦૨ પરીક્ષા શરુ થતા પહલેા, પરીક્ષા  ચ્ચેિા વ રામમા ંઅિે પરીક્ષા પણૂમ થયા બાદ પરીક્ષામા ંઉપયોગમા ં
લે ાિાર તમામ વ સ્તાર સેિીટાઈઝ કર ાિી જ ાબદારી પરીક્ષા કેન્ર વિયામકશ્રીિી રહશેે. 

૦૩ દરેક પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા કેન્ર અિે સમગ્ર પરીક્ષા દરવમયાિ માસ્ક ફરજીયાત પહરે ાનુ ંરહશેે. 
૦૪ પ્રયોગશાળામા ંવ દ્યાથીઓ  ચ્ચે સોશીયલ ર્ડીસટનન્સિંગ જળ ાય  તેિી તકેદારી રાખ ી. 
૦૫ પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પરીક્ષાથીઓિા ંટોળા ભેગા િ થાય તિેી તકેદારી રાખ ી. 
૦૬ પરીક્ષા દરવમયાિ પરીક્ષા કેન્રિા તમામ વ સ્તારમા ંક્ાયં પણ સોશીયલ ર્ડીસટનન્સિંગનુ ંભગં િ થાય 

તેિી તમામ જ ાબદારી પરીક્ષા કેન્ર વિયામકશ્રીિી રહશેે. 
૦૭ પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પ્ર ેશ આપતા પહલેા સેિીટાઈઝરિી વ્ય સ્થા ફરજીયાત રાખ ાિી રહશેે. 
૦૮ દરેક પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પરીક્ષા શરુ થ ાિા એક કલાક પહલેા પરીક્ષાથીઓિે પ્ર ેશ આપી દે ાિો રહશેે. 
૦૯ દરેક પરીક્ષાથીએ પી ાિા પાણીિી બોટલ ઘરેથી જ લા  ાિી રહશેે. 
૧૦ દરેક પરીક્ષકશ્રી તથા લેબોરેટરી સ્ટાફ માટે માસ્ક અિે હાથ મોજાિી વ્ય સ્થા ખાસ કર ાિી રહશેે. 
૧૧ પરીક્ષા કેન્ર ખાતે ફરજ બજા તા તમામ અધ્યાપકશ્રીઓ અિે કમમચારીશ્રીઓએ સોશીયલ ર્ડીસટનન્સિંગિા ં

પાલિ સાથે સઘળી કામગીરી બજા  ાિી રહશેે. 
૧૨ પ્રયોગશાળામા ંસિેીટાઈઝરિો ઉપયોગ કર ો િહી. 


