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 ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓઅનુ નાતક ભવનના ંઅ ય ીઓ તથા તમામ અ યાપકોકે નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVIDકોરોના વાઇરસ COVID-19ના ં સં મણને િનયં ણમા ં રાખી શકાય ૧૪/૦૪/૨૦૨૦ સધુી સરકાર ી વારા કોલેજો/સં થાઓ સંપૂણ રીતે બંધ રહેલ હતી િશ ણ િવભાગ વારા નોવેલ કોરોના વાઇરસ ઉ ત સંદ ભત  પ થી સરકારી યુિનવ સટીઓ અને સંલ ન કોલજેો માટે (બનં ે દવસો સામેલ ગણી) વકેશેન હરે કરવામા ંઆવલે છેઆવે છે.  વધુમાં શૈ િણક વષ:૨૦૧૯અંગે UGC નું માગદશન તથા રા ય સરકાર ીનાં માગદશન મ યા બાદ આગળની પ રિ થિત મુજબ િનણય લેવામાં આવશ.ે વૈિ વક મહામારીને લ માં લઇ વડા સાથે જોડાઈ રહેવા સૂચના આપવામા ંઆવે છેબહાર પાડવામાં આવે તેનું તમામ સંચાલકો
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ભ કિવ નરિસંહ મહેતા યિુનવિસટીમાં વેકેશન હેર કરવા તેમજ ચાલુ શૈ િણક  વષ
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ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ, અનુ નાતક કે નાં વડા ીઓતક ભવનનાં અ ય ીઓ તથા તમામ અ યાપકો, કમચારીઓ અને િવ ાથ  ભાઈઓ તથા બહેનોને જણાવવાનું COVID-19 કે જેને WHO વારા વૈિ વક મહામારી હેર કરવામાં આવેલ છેનાં સં મણને િનયં ણમાં રાખી શકાય તે હેતુથી ૨૧ સધુી સરકાર ી વારા લોકડાઉન હેર કરવામાં આવેલ હતું જેથી યુિનવ સટી અને સંલ ન તમામ સં થાઓ સંપૂણ રીતે બંધ રહેલ હતી.  નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19ની મહામારીની પ રિ થિત યાને લઇ સરકાર ીથી સરકારી યુિનવ સટીઓ અન ેસંલ ન કોલેજો માટે તા: ૧૫/૦૪/૨૦૨૦ વકેશેન હેર કરવામા ંઆવલે છે જે મુજબ યો ય કાયવાહી/અમલવારી કરવા જણાવવામાં 
૨૦૧૯-૨૦ની િવિવધ પરી ાઓ યોજવા અંગે તેમજ નવા શૈ િણક સ  વષનું માગદશન તથા રા ય સરકાર ીનાં માગદશન મ યા બાદ આગળની પ રિ થિત મુજબ િનણય લવેામાં વૈિ વક મહામારીને લ માં લઇ યુિનવ સટી/કોલેજોના તમામ કમચારીઓન ે ટેકનોલો નાં મા યમથી સં થાનાં વડા સાથે જોડાઈ રહેવા સચૂના આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત રા ય સરકાર વારા વખતોવખત જે કોઈ માગદ શકા બહાર પાડવામાં આવે તેનંુ તમામ સચંાલકો/અ યાપકો/કમચારીઓ તથા િવ ાથ ઓએ ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે

   
       

qZ_Z_      C DC[TF I]lGJl;"8L4 
C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIF4 H]GFU-P 

C DC[TF I]lGJl;"8L ;\,uG TDFD SM,[HMGF VFRFI"zLVM45LPÒP   TZOPPP  
UT ;lRJzL TZOPPP 

:v 
1FF lGIFDSzL4 5ZL1FF lJEFU #PVG]:GFTS EJGMGF TDFD VwI1FzLVM TZOPPP 

C DC[TF I]lGJl;"8L4 H]GFU- 

ભ કિવ નરિસંહ મહેતા યિુનવિસટીમાં વેકેશન હેર કરવા તેમજ ચાલુ શૈ િણક  વષ:૨૦૧૯-૨૦ની 

અનુ નાતક કે નાં વડા ીઓ, કમચારીઓ અને િવ ાથ  ભાઈઓ તથા બહેનોને જણાવવાનંુ વારા વૈિ વક મહામારી હેર કરવામાં આવેલ છે. નોવેલ દવસ સુધી એટલે કે તા: હેર કરવામાં આવેલ હતું જેથી યુિનવ સટી અને સંલ ન તમામ 
ની મહામારીની પ રિ થિત યાને લઇ સરકાર ીનાં ૨૦૨૦ થી તા: ૧૬/૦૫/૨૦૨૦ અમલવારી કરવા જણાવવામાં 

ની િવિવધ પરી ાઓ યોજવા અંગે તેમજ નવા શૈ િણક સ  વષ: ૨૦૨૦-૨૧ નું માગદશન તથા રા ય સરકાર ીનાં માગદશન મ યા બાદ આગળની પ રિ થિત મુજબ િનણય લેવામાં ટેકનોલો નાં મા યમથી સં થાનાં આ ઉપરાંત રા ય સરકાર વારા વખતોવખત જે કોઈ માગદ શકા કમચારીઓ તથા િવ ાથ ઓએ ચુ તપણે પાલન કરવાનંુ રહેશ.ે 
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