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એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૩/૨૩૫૭              તા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૩ 

 

પરીપત્ર-૨૯૮૭ 

 
શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટીિાાં ભ િોિા પ્રોફેસરશ્રી/કો-ઓર્ડીિેટરશ્રીઓ, વ જ્ઞાિ, વ િયિ,  ાણિજ્ય, વિક્ષિ 
અિે કાયદા વ દ્યાિાખાિી સાંલગ્િ કોલજેોિા આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્િાતક કેન્રોિા પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ 
તથા સીિીયર સપુર ાઈઝરશ્રીઓિે જિા  ાનુાં કે, ઉપરોક્ત વ દ્યાિાખાિી માચય/એવપ્રલ-૨૦૨૩ માાં લે ાિાર 
સ્િાતક અિે અન-ુસ્િાતક કક્ષાિી સેમેસ્ટર-૨-૪-૬ િી વ વ ધ પરીક્ષાઓનુાં સચુારુ આયોજિ અિે સાંચાલિ 
થઇ િકે તે હતેથુી િીચ ેદિાયવ્યા અનસુારિી કોલેજોિે તેિા િામ સામે દિાય ેલ વ સ્તારમાાં મજુબ સબ સેન્ટર 
તરીકે  જાહરે કર ામાાં આ  ેછે. 
 

ક્રમ સબ સેન્ટરનુાં િામ વ સ્તાર કૉ-ઓર્ડીિેટરનુાં િામ 

૧ 
િેઠ પી.ટી. આટયસ અિે 
સાયન્સ કોલેજ, ગોધરા 

ગોધરા, કાલોલ, હાલોલ, િહરેા, 
 ાાંટા છોર્ડા, અિીયાદ, બઢેીયા 
કાાંકિપરુ, સીમલીયા, કોઠાંબા, 
દે ગઢબારરયા, ધાિપરુ, 

 ાઘજીપરુ, મોર ા હર્ડફ, ગઢ, 

િામળ દે ી (રે્ડરોલ સ્ટે.) 

ર્ડૉ. એમ. બી. પટેલ, 
આચાયયશ્રી, િેઠ પી. ટી. આટયસ અિે 

સાયન્સ કોલેજ, ગોધરા. 

૨ 

શ્રી પી. એિ. પાંર્ડયા 
આટયસ, એમ. પી. પાંર્ડયા 
સાયન્સ એન્ર્ડ ર્ડી. પી. 
પાંર્ડયા કોમસય કોલજે, 

લિુા ાર્ડા. 

લિુા ાર્ડા, માલ િ, મિુપરુ, 

લીમર્ડીયા, સખુસર, સાંતરામપરુ, 

મધ ાસ, ગરાર્ડીયા, સલા ાર્ડા, 
ધામિીયા 

ર્ડૉ. અલ્પેિ પાંર્ડયા, 
કા. આચાયયશ્રી, શ્રી પી. એિ. પાંર્ડયા 
આટયસ, એમ. પી. પાંર્ડયા સાયન્સ 
એન્ર્ડ ર્ડી. પી. પાંર્ડયા કોમસય કોલેજ, 

લિુા ાર્ડા. 

૩ િ જી િ આટયસ અિ ે
કોમસય કોલેજ, દાહોદ. 

દાહોદ, િગરાળા, ઝાલોદ, 

ફતેપરુા, ગરબાર્ડા, લીમખેર્ડા, 
વસિંગ ર્ડ 

શ્રી. ભીખાભાઈ ચૌધરી, 
કા. આચાયયશ્રી, િ જી િ આટયસ 
અિે કોમસય કોલેજ, દાહોદ. 

૪ 
સી.એિ.પી.એફ. આટયસ 
એન્ર્ડ સાયન્સ કોલેજ, 

ર્ડભોઇ 
ર્ડભોઇ, સાધલી, કરજિ 

ર્ડૉ. સિુીલભાઈ પટેલ, 
કા. આચાયયશ્રી, સી.એિ.પી.એફ. 
આટયસ એન્ર્ડ ર્ડી.એિ. સાયન્સ 

કોલેજ, ર્ડભોઇ 
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ક્રમ સબ સેન્ટરનુાં િામ વ સ્તાર કૉ-ઓર્ડીિેટરનુાં િામ 

૫. 
િેઠ ટી.સી. કાપરર્ડયા 
આટયસ એન્ર્ડ કોમસય 
કોલેજ, બોર્ડલેી 

બોર્ડેલી, સાંખેર્ડા, િસ ાર્ડી, પા ી-
જેતપરુ, છોટાઉદેપરુ, ક ાાંટ, 

જાાંબઘુોર્ડા, કલારાિી, 
ગોલાગામર્ડી 

ર્ડૉ. એચ. એમ. કોરાટ, 
આચાયયશ્રી, િેઠ ટી.સી. કાપરર્ડયા 
આટયસ એન્ર્ડ કોમસય કોલેજ, બોર્ડેલી 

૬ 
એસ.કે.ય.ુબી. આટયસ 
એન્ર્ડ કોમસય કોલેજ, 

પીપળીયા 

 ર્ડોદરા, પીપળીયા, સા લી, 
િટ રિગર, મ ુાલ, છાિી, 

બાકરોલ, વ રોદ, ખટાંબા, અકોટા, 
 રિામા, કોટાંબી 

ર્ડૉ. ગીરીિ પરુાિી, 
કા. આચાયયશ્રી, એસ.કે.ય.ુબી. આટયસ 
એન્ર્ડ કોમસય કોલેજ, પીપળીયા 

૭ 

સી.એન્ર્ડ એસ. એચ. 
દેસાઈ આટયસ એન્ર્ડ 
એલ. કે. એલ. દોિી 
કોમસય કૉલેજ, 
બાલાવસિોર 

બાલાવસિોર, વ રપરુ,  
 રધરી, કોયર્ડમ 

ર્ડૉ. ર્ડી. પી. માછી, 
આચાયયશ્રી, સી.એન્ર્ડ એસ. એચ. 
દેસાઈ આટયસ એન્ર્ડ એલ. કે. એલ. 
દોિી કોમસય કૉલજે, બાલાવસિોર 

 

ઉપર દિાય ેલ સબ સેન્ટરોએ શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટીિી િ ેમ્બર/ર્ડીસેમ્બર-૨૦૨૨ દરવમયાિ યોજાિાર 
પરીક્ષામાાં િીચે મજુબિી કામગીરીઓ કર ાિી રહિેે. 
 

1. પ્રત્યેક પરીક્ષા કેન્ર ખાતે યવુિ વસિટી માન્યતા પ્રાપ્ત અધ્યાપક/ગ્રાંથપાલ/પી.ટી.આઈ.િે ઓબ્ઝ યર તરીકે 
વિયકુ્ત કર ાિા રહિેે. 

2. કઈ કોલેજ/પરીક્ષા કેન્રમાાં ઓબ્ઝ યર તરીકે કોિ ફરજ વિભા  ાનુાં છે તેિી યાદી (પરીક્ષા કેન્રનુાં િામ, 

ઓબ્ઝ યરનુાંિામ, હોદ્દો, કોલજેનુાં િામ અિે મોબાઈલ િાંબર) પરીક્ષાિાાં આગલા રદ સે યવુિ વસિટીિે                  
ઈ-મેઈલ એડ્રસ exam@sggu.ac.in પર મોકલી આપ ાિી રહિેે.     

3. પરીક્ષાિા રદ સે યવુિ વસિટી દ્વારા પહોંચાર્ડ ામાાં આ તા પ્રશ્નપત્રોિા સીલબાંધ પેકેટ ઓબ્ઝ યરિી સાથે 
જે તે પરીક્ષા કેન્ર ખાતે પરીક્ષાિા વિયત સમય કરતા ઓછામાાં ઓછી ૩૦ વમિીટ પહલેા પહોચાર્ડ ાિા 
રહિેે. 

4. દરેક ઓબ્ઝ યરશ્રીિે પ્રશ્નપત્રોિા ક રિા સીલબાંધ બોક્ષ પરીક્ષાિા વિયત સમય કરતા ફક્ત ૨૦ વમિીટ 
પહલેા CCTV  ાળા રૂમમાાં આચાયય/સીિીયર સપુર  ાઈઝરિી હાજરીમાાં જ ખોલ ા અિે તેનુાં રોજકામ 
કરવુાં, પ્રશ્ન પત્રોિા પેકેટ જે તે પરીક્ષા ખાંર્ડમાાં પરીક્ષાિા વિયત સમય કરતા ફક્ત ૧૦ વમિીટ પહલેા જ 
ખોલ ા તેમજ પરીક્ષા િરુ થયાિા ૩૦ વમિીટ બાદ  ધેલા પ્રશ્નપત્રો જે ત ેપરીક્ષા કેન્રિા એક્ઝામ 
કન્રોલ રૂમ ખાતે પરત માંગા ી લે ા. પરીક્ષા પિૂય થય ે ધેલા પ્રશ્નપત્રો પરત િ લા તા જે તે કોલજેિા 
આચાયયશ્રીિે આપી દે ા તે ી સચુિા આપ ી. 
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5. પરીક્ષા પિૂય થયા બાદ લખાયેલ ઉત્તર હીઓ તમામ પરીક્ષા કેન્ર ખાતેથી એકવત્રત કરી તે જ રદ સ ે
યવુિ વસિટી ખાતે પહોંચાર્ડ ાિી રહિેે. 

6. સબ સેન્ટર ખાતે યવુિ વસિટી દ્વારા પહોંચાર્ડ ામાાં આ ેલ કોરી ઉત્તર હીઓ તેમજ સપ્લીમેન્ટરીઓિા 
અિામત જથ્થામાાંથી ઈમરજન્સી સાંજોગોમાાં જે તે પરીક્ષા કેન્ર ખાત ેકોરી ઉત્તર હીઓ પહોંચાર્ડ ી. 

7. યવુિ વસિટી દ્વારા પરીક્ષાિાાં સાંચાલિ સાંબાંવધત જે કામગીરી સોંપ ામાાં આ  ેતે બજા  ી. 
8. યવુિ વસિટી દ્વારા સબ સેન્ટર ખાતે પરીક્ષા કેન્ર  ાઈઝ પહોંચાર્ડ ામાાં આ ેલ પ્રશ્નપત્રો પરીક્ષા કેન્ર  સધુી 

પહોંચાર્ડ ા તેમજ પરીક્ષા સાંબાંવધત અન્ય કામગીરીઓ માટે યવુિ વસિટી દ્વારા વિયત કર ામાાં આ ેલ 
રાન્સપોટય કોન્રાક્ટર પાસેથી ગાર્ડીઓ મળે  ી. 

9. યવુિ વસિટી દ્વારા ટેન્ર્ડર પ્રરક્રયાથી ટ ેરા, તફુાિ ફોસય, ઈન્ર્ડીકા/વ સ્ટા ગાર્ડીઓ ફક્ત રાન્સપોટય કોન્રાક્ટર 
પાસેથી મેળ  ાનુાં વિયત કર ામાાં આ ેલ છે. રાન્સપોટય કોન્રાક્ટરિી વ ગત : રાજિ રા ેલ્સ, 

અમદા ાદ. C/o શ્રી મયરુભાઈ સોલાંકી, મો.િાં. ૯૪૨૬૨૭૩૦૯૮/૯૨૬૫૪૫૭૧૨૫ 

10. સબ સેન્ટર દ્વારા મોક  ામાાં આ લે ગાર્ડીઓિી રીક ીઝીિિ સ્લીપ સહી કર ી અિે ઉપયોગ થયેલા 
રકલોમીટર સરટિફાઈર્ડ કર ા. 

11. પરીક્ષા પિૂય થયાિા રદિ-૭ માાં સબ-સેન્ટરિા મહિેતાિાિાાં બીલો યવુિ વસિટી ખાતે મોકલી આપ ા. 
12. માિ. કુલપવતશ્રી, કા. કુલસણચ શ્રી તથા પરીક્ષા વિયામકશ્રી દ્વારા આપ ામાાં આ તી અન્ય સચૂિાઓ 

અિે માગયદવિિકાઓનુાં પાલિ કરવુાં/કરા વુાં. 
 

 
 

કુલસણચ  

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિૅટી, 
ગોધરા. 

પ્રવત, 

• સાંબવધત સબ સેન્ટરોિા કૉ-ઓર્ડીિેટરશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી કાયય ાહી સારુાં. 
 

િકલ ર ાિા: 
• આ યવુિ વસિટી સાંલગ્િ વ જ્ઞાિ,  ાણિજ્ય, વ િયિ, વિક્ષિ અિ ે કાયદા વ ધાિાખાિી કોલેજોિા 
આચાયયશ્રીઓ તરફ જાિ સારુાં 

• રાજિ રા ેલ્સ, અમદા ાદ. C/o શ્રી મયરુભાઈ સોલાંકી તરફ જાિ સારુાં 
 

 

 


