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નં. એસજીજીયુ/િરીક્ષા/૨૦૨૦/૪૩૦૬

તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦

પરરપત્ર-૨૨૪૧
શ્રી ગોપવિંદ ગુરુ યુપનવપસિટી સંલગ્ન પવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, પવનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પવદ્યાિાખાની કોલેજોના

આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનુસ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ અને પસનીયર
સુિરવાઈઝરશ્રીઓને આગામી ર્ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ માં લેવાનાર પવપવધ િરીક્ષાઓ સંદભે નીચે અનુસારની બાબતોની
નોધ લેવા અને તે મુજબ આયોજન કરવા, તૈયારીઓ હાથ ધરવા અને તેમનુ ં િાલન કરવા જિાવવામાં આવે છે .
૦૧

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

૦૨

િરીક્ષા િરુ થતા િહેલા, િરીક્ષા વચ્ચેના પવરામમાં અને િરીક્ષા પ ૂિય થયા બાદ િરીક્ષામાં ઉિયોગમાં

૦૩

દરે ક િરીક્ષાથીએ િરીક્ષા કેન્ર અને સમગ્ર િરીક્ષા દરપમયાન માસ્ક ફરજીયાત િહેરવાનુ ં રહેિે.

૦૪
૦૫

લેવાનાર તમામ પવસ્તાર સેનીટાઈઝ કરવાની જવાબદારી િરીક્ષા કેન્ર પનયામકશ્રીની રહેિે.
િરીક્ષા કેન્ર ખાતે િરીક્ષાથીઓનાં ટોળા ભેગા ન થાય તેની તકેદારી રાખવી.

િરીક્ષા દરપમયાન િરીક્ષા કેન્રના તમામ પવસ્તારમાં ક્ાંય િિ સોિીયલ ર્ડીસટનન્સિંગનુ ં ભંગ ન થાય
તેની તમામ જવાબદારી િરીક્ષા કેન્ર પનયામકશ્રીની રહેિે.

૦૬

િરીક્ષા કેન્ર ખાતે પ્રવેિ આિતા િહેલા સેનીટાઈઝરની વ્યવસ્થા ફરજીયાત રાખવાની રહેિે.

૦૮

દરે ક િરીક્ષાથીએ િીવાના િાિીની બોટલ ઘરે થી જ લાવવાની રહેિે.

૦૯

દરે ક સુિરવાઈઝરશ્રી માટે માસ્ક અને હાથ મોજાની વ્યવસ્થા ખાસ કરવાની રહેિે.

૦૭

૧૦

દરે ક િરીક્ષા કેન્ર ખાતે િરીક્ષા િરુ થવાના એક કલાક િહેલા િરીક્ષાથીઓને પ્રવેિ આિી દે વાનો રહેિ.ે

િરીક્ષા દરપમયાન સુિરવાઈઝર દ્વારા મુખ્ય ઉત્તરવહી અગાઉથી સહી કયાય બાદ જ આિવાની રહેિે અને
હોલ-ટીકીટ એક સાથે ઉઘરાવી સહી કરી િરત આિવાની રહેિે.

૧૧

િરીક્ષા કેન્ર ખાતે ફરજ બજાવતા તમામ અધ્યાિકશ્રીઓ અને કમયચારીશ્રીઓએ સોિીયલ ર્ડીસટનન્સિંગનાં

૧૨

િરીક્ષા દરપમયાન બ્લોક અરે ન્જમેન્ટ ૧૫ પવદ્યાથીઓનુ ં કરવાનુ ં રહિે.

૧૩

બ્લોકમાં બેઠક વ્યવસ્થા ઝીગ-ઝેગ િધ્ધપત મુજબ કરવાની રહેિે. (દા.ત. એક પવદ્યાથીનો બેઠક નંબર

િાલન સાથે સઘળી કામગીરી બજાવવાની રહેિે.

ર્ડાબી બાજુ એ ગોઠવ્યો હોય તો તે િછીના પવદ્યાથીનો બેઠક જમિી બાજુ એ ગોઠવવાનો રહેિે)

કા. કુ લસણચવ
શ્રી ગોપવિંદ ગુરૂ યુપનવપસિૅટી,
ગોધરા.
પ્રપત,
-

-

શ્રી ગોપવિંદ ગુરુ યુપનવપસિટી સંલગ્ન પવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, પવનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પવદ્યાિાખાની કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય

અનુસ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ અને પસનીયર સુિરવાઈઝરશ્રીઓ તરફ જાિ તથા જરૂરી
કાયયવાહી સારૂ.

સંબપં ધત પવદ્યાથીઓ તરફ જાિ સારું .
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