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િવષય: કોરોના વાઇરસ (કોવીડ-19)નાં
નાં સં મણને િનયં ણમાં લાવવા લેવાનાં થતાં િનવારા મક પગલાંઓ બાબત
સંદભ: (૧) િશ ણ િવભાગ, ગુજરાત રા ય વારા તા
તા:૧૧-૦૪-૨૦૨૧નાં રોજ મળેલ સુચના અ વયે
(૨) ગુજરાત સરકાર ીનાં ગૃહિવભાગ
િવભાગ, ગાંધીનગરનાં હુ કમનામા માંક:િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨
૪૮૨, તા:૧૨-૦૪-૨૦૨૧

ઉપરો ત િવષય અને સંદભ ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી
સટી, જૂ નાગઢ સંલ ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ,
અનુ નાતક કે ોનાં વડા ીઓ/અનુ
અનુ નાતક ભવનનાં અ ય ીઓને જણાવવાનું કે ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી વારા
કોરોના વાઇરસ (કોવીડ-19)નાં
નાં સં મણ અટકાવવાનાં ભાગ પે માનનીય કુલપિત ી વારા તા
તા:૧૨-૦૪
૦૪-૨૦૨૧નાં રોજ થાિનક ર
હેર કરી તા:૧૪-૦૪-૨૦૨૧ સુધી યુિનવ સટી કાયાલય બંધ રાખવામાં આવેલ. ઉ ત સંદભ પ -૧થી મળેલ સૂચનાઓ અનુસાર
તા:૧૨-૦૪-૨૦૨૧ થી તા:૩૦-૦૪-૨૦૨૧
૨૦૨૧ સુધી તમામ ભૌિતક િશ ણ કાય (વગખંડ િશ ણ) મોકૂફ રાખવાનું તથા તમામ સેમે ટર
માટે ઓનલાઈન િશ ણની યવ થા ગોઠવવાનું સૂચવવા
વવામાં આવે છે .જે મુજબ તમામ કોલેજો/સં
સં થાઓએ અમલવારી કરવાની રહેશે.
વધુમાં સમ રા યમાં કોરોના વાઇરસ (કોવીડ-19)ની
ની અસર ખુબજ વતાય છે જે ની અસર કે સં મણ અટકાવવા રા ય
સરકાર ી વારા સંદભ પ -૨ની
ની િવગતે માગદ શકા હેર કરવામાં આવેલ છે . માનનીય કુલપિત ીની
ી આ ાનુસાર તમામ
કોલેજો/અનુ નાતક કે ો/અનુ
અનુ નાતક ભવનો વારા ઉ ત માગદ શકાનું ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે જે અ વયે નીચે મુજબની
િવગતે અમલવારી કરવા જણાવવામાં આવે છે .
 તા:૧૫-૦૪-૨૦૨૧ થી તા:૩૦-૦૪
૦૪-૨૦૨૧ સુધી તમામ કોલેજો/અનુ નાતક કે ો/અનુ
અનુ નાતક ભવનો તથા યુિનવ સટી ખાતે
વહીવટી/શૈ િણક ટાફને ૫૦% રોટેશન મુજબ અથવા Alternate ફરજ ઉપર હાજર રાખવા જે -તે સં થાનાં વડા/અનુ નાતક
ભવનનાં અ ય ીઓ વારા િવવેકાધીન િનણય લઇ
લઇ, સુિનયોિજત કાયવાહી કરવાની રહેશે.
 આપની સં થા/િવભાગોની
િવભાગોની િનયિમત સાફ
સાફ-સફાઈ તથા સેનીટાઇઝે
ઇઝે શન કરવાની કામગીરી કરવાની રહેશે.
 જે -તે સં થા/યુિનવ સટીનાં વહીવટી//શૈ
શૈ િણક કમચારીઓએ ફરજ ઉપરનું મુ ય મથક છોડવાનું રહેશે નિહ.
નિહ સં થા/યુિનવ સટી
વારા જયારે આવ યક કામગીરી માટે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે યારે હાજર રહેવાનું રહેશે.
 ઉ ત ૫૦% રોટેશન મુજબ અથવા Alternate મુજબ તા:૧૫-૦૪-૨૦૨૧ થી તા:૩૦-૦૪
૦૪-૨૦૨૧ સુધી કામગીરી કરનાર
તમામ કમચારીઓને ઓન યુટી ગણવાના રહેશે.
 વહીવટી/શૈ
શૈ િણક કમચારીઓને રોટેશન મુજબ જે -તે િવભાગનાં વડા વારા ઓનલાઈન કામગીરી સ પવાની રહેશે જે વક ોમ
હોમ (Work from Home) મુજબ કાય કરી શકાશે.
 ઓનલાઈન કામગીરી કરતાં તમામ કમચારીઓએ ફોન તથા ઈમેઈલ વારા િવભાગીય વડા તથા યુિનવ સટીનાં સંપકમાં રહેવાનું
રહેશે અને જ રયાત મુજબ ઉપલ ધ રહેવાનું રહેશે.
 તમામ કોલેજો/અનુ નાતક કે ો/અનુ
અનુ નાતક ભવનો વારા ઓનલાઈ
ઓનલાઈન
ન વગ અંગેનાં રેકડની િનભાવણી કરવાની રહેશે.
યુિનવ સટી/સરકાર
સરકાર ી વારા જયારે િવગત મંગાવવામાં આવે યારે ઉપલ ધ કરવાનો રહેશે.
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