
 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ િટી, જૂનાગઢ. 

 

પવરપત્રઃ- 
 

 

વિષયઃ-  યુવનિવ િટી  િંલગ્ન  રકારી/અનુદાવનત/સ્િવનભિર કોલજેો/ અનુસ્નાતક કેન્દ્રો/ અનુસ્નાતક ભિનોમાિં 
ઓફ-લાઇન/પ્રત્યક્ષ રીતે િગિખિંડ વિક્ષણ ચાલુિં કરિા બાબત. 

 િંદભિઃ-  (૧) વિક્ષણ વિભાગનાિં પવરપત્ર ક્રમાિંક/પરચ/૨૦૧૮/૬૧/ખ-૧, તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૧,  વચિાલય, ગાિંધીનગર, 
ગજુરાત.   

 (૨) વિક્ષણ વિભાગનાિં પવરપત્ર ક્રમાિંક/પરચ/૨૦૧૮/૬૧/ખ-૧, તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૧,  વચિાલય, ગાિંધીનગરથી 
જાહેર કરિામાિં આિેલ S.O.P. 

 
 
 ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિ ીટી  િંલગ્ન  રકારી/ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ (અનુદાવનત)/સ્િવનભભર કોલેજોનાિં 
આચાયભશ્રીઓ તેમજ અનુસ્નાતક કેન્રોના િડાશ્રી/અનુસ્નાતક ભિનોનાિં અધ્યક્ષશ્રીઓને જણાિિાનુિં કે, ગુજરાત 
 રકારશ્રીનાિં વિક્ષણ વિભાગ, ગાિંધીનગરના ઉક્ત  િંદભભદવિભત પવરપત્ર અનુ ાર  રકારશ્રી દ્વારા 
યુવનિવ ભટીઓ/કોલેજોમાિં વિદ્યાર્થીઓનુિં િૈક્ષવણક વહત ધ્યાને લઇ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ ર્થી િૈક્ષવણક કાયો ઓફ-
લાઇન/પ્રત્યક્ષ રીતે િરૂ કરિા રાજ્ય  રકાર દ્વારા જણાિિામાિં આિેલ છે તેમજ ઓફલાઈન/પ્રત્યક્ષ રીતે િગભખિંડ વિક્ષણ 

િરુ કરિા તર્થા હોસ્ટેલમાિં રહેિા માટે તૈયાર કરિામાિં આિેલ માગભદવિભકા (S.O.P.) આ  ાર્થે  ામેલ છે.  
 ઉક્ત વિગતે  િંદભભ પત્રમાિં દિાભિેલ  ૂચનાઓનુિં ચુસ્તપણે અમલિારી કરિા જણાિિામાિં આિે છે. 

 
 

                  કા.કુલ વચિ 

વબડાણ:  િંદભિદવિિત પત્રો 

 
ક્રમાિંક/બીકેએનએમયુ/એકેડેવમક/૮૯૮/૨૦૨૧ 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ ભટી, 
ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ ભટી રોડ, ગિમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પ ,  
વબલખા રોડ, ખડીયા-જૂનાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩ 
તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ 
 

પ્રવત, 
- ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યુવનિવ ભટી  િંલગ્ન  રકારી/ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ(અનુદાવનત)/સ્િવનભભર કોલેજોનાિં 
આચાયભશ્રીઓ તેમજ અનુસ્નાતક કેન્રોના િડાશ્રીઓ/અનુસ્નાતક ભિનોનાિં અધ્યક્ષશ્રીઓ તરફ.... 
 

નકલ  ાદર રિાનાઃ- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/કુલ વચિશ્રીનાિં અિંગત  વચિશ્રી. 
 

નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયાિિાહી અથથઃ- 
(ર) પરીક્ષા વિભાગ   
(૩) આઇ.ટી. ેલ વિભાગ િેબ ાઇટ પર પ્રવ ધ્ધ ર્થિા અર્થ.ે   
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() q vidai vox atadltl *aielai »sida (taa (Alternate day) 4 ullA 

t >idz/ Social Distancing i KuÀ YUAn SRU4Li 2IA. 4Y4i, *4üdi 

(3) 

Appropriate Covid Behaviour) tual Huet s21j add. 

(x) 

ài add. auauEZN, AS Mal atau ua UuINA dol«l stapilaaa (valid 

) l6-ad-t/Mrua Ad qsl-is Ruet Hl2, dladani zdau Htè dur }-2H, da 

pieRist (s.o.P.)l 3at4gl >HA S241À da. 

() 

Ht.14Laal-u4A aal, Urmat, oul-sa. (vA aa) 

l.idlallHu APMaal, zatla ziga-1, aAaaA, °ilaR. 

Hl,ilAl (Ru.)u »iott aAal, alaeu, °iitl-PR.
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