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પરરપત્ર – ૨૩૮૨ 

સદંર્ભ : ગહૃ પવર્ાગ, ગજુરાત સરકારનો તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ નો હુકમ ક્રમાકં:પવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટી સલંગ્ન તમામ કોલજેોના આચાર્ભશ્રીઓ, માન્ર્ અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર 
ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ર્વનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, સસં્થાઓના વર્ડાશ્રીઓ, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, શકૈ્ષણિક અને ણિન-શકૈ્ષણિક 
કમભચારીઓ, પવદ્યાથીઓ તથા મલુાકાતીઓને સદંર્ભ દપશિત હુકમ અન્વરે્ જિાવવાનુ ં કે, કોરોના વાઇરસની 
મહામારીનુ ંસકંમિ પનર્તં્રિમા ંરાખી શકાર્ તે હતેથુી જાહરેહહતમા ં૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સધુી યપુનવપસિટી કાર્ાભલર્ની 
મલુાકાત સમર્ે અને નીચે મજુિની સચુનાઓનુ ંચસુ્તિિ ેિાલન કરવાનુ ંરહશેે. 

• યપુનવપસિટી કાર્ાભલર્ ખાતે ખિુ જ અગત્ર્ની કામગીરી પસવાર્ આવવુ ંનહી.  
• યપુનવપસિટી કાર્ાભલર્ તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧ સધુી પ્રત્રે્ક શપનવાર-રપવવારે િધં રહશેે. 
• યપુનવપસિટી િહરસરમા ંફેસ-માસ્ક વગર પ્રવેશ મળી શકશે નહી. યપુનવપસિટી િહરસરમા ંપ્રવેશ કરતી વખતે જરૂરી 

તિીિી નીરીક્ષિ/સનેીટાઇઝની પ્રહક્રર્ામાથંી િસાર થવાનુ ંરહશેે.  
• શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટીની જુદા જુદા સેમેસ્ટરની િરીક્ષા સદંર્ે યપુનવપસિટીની વિેસાઇટ www.sggu.ac.in 

જોતા રહવેા પવનતંી છે. 
• યપુનવપસિટી સલંગ્ન કોલેજોના આચાર્ભશ્રીઓ દ્વારા કોલેજોના કમભચારીઓ, અધ્ર્ાિકો, પવદ્યાથીઓન ેઅનલુક્ષીને 

જાહરેહહતમા ં કોરોના વાઇરસના સકં્રમિને અટકાવવાની તકેદારી રાખવા અંગેની િહાર િાર્ડવામા ં આવેલા 
સચુનો/SOPની અમલવારી કરવાની રહશેે. તથા કોરોના વાઇરસનુ ં સકં્રમિ અટકાવવા સામાજીક અંતર, 
સેનીટાઇઝેશન, સ્વય્છતા અંગેની કાળજી રાખવાની રહશેે.  

• યપુનવપસિટીમા ંઆવનાર તમામ ેર્ોગ્ર્ અંતર જળવાર્ (Social Distance) તેની કાળજી રાખવાની રહશેે. 
• શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટી િહરસરમા ંકાર્ભ કરતા કમભચારીઓએ કામના સ્થળે િેઠક વચ્ચે ઓછામા ંઓછુ ૬ 

ફૂટનુ ંઅંતર રાખવાનુ ંરહશેે. તેઓએ માસ્ક ફરજ્ર્ાત િહરેવાના રહશેે. 
• યપુનવપસિટીમા ંકાર્ભરત સેવક ર્ાઇ-િહનેોએ આ પવપશષ્ટ િહરસ્સ્થપતમા ંયપુનવપસિટી િહરસર અને તમામ કાર્ાભલર્ો 

સ્વચ્છ રહ ેતે માટે કાર્ભરત થવાનુ ંરહશેે. તઓેએ માસ્ક ફરજ્ર્ાત િહરેવાના રહશેે. 
• યપુનવપસિટી િહરસરમા ંકોઇિિ સ્થાને ૪ અથવા વધ ુવ્ર્સ્તતઓ કામ વગર એક સ્થળે ર્ેગા મળી/િેઠક કરી 

શકાશે નહહ. 
 

કા. કુલસણચવ 

શ્રી ગોપવિંદ ગરુૂ યપુનવપસિૅટી, 
ગોધરા. 

પ્રપત, 

- શ્રી ગોપવિંદ ગરુુ યપુનવપસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના આચાર્ભશ્રીઓ, માન્ર્ અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર 
ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ર્વનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ, સસં્થાઓના વર્ડાશ્રીઓ, શૈક્ષણિક અને ણિન-શૈક્ષણિક કમભચારીઓ, 

- યપુનવપસિટીના અપધકારીઓ અને કમભચારીઓ, પવદ્યાથીઓ તથા મલુાકાતીઓ તરફ જાિ તથા તેનુ ંિાલન કરવા 
સારૂ. 








