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D�. � �યાન ેલેવાનો રહશે. 
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          ઉમેદવારોએ પર��ા દર�યાન કોિવડ-૧૯ અ�વયે નીચે "જુબની &ચૂનાઓ �યાન ે

લેવાની રહશે.  

(૧) દરક પર��ાથ,ઓએ મ- પર મા.ક ફર0યાત પહરવા2ુ ંરહશે તેમજ સોશીયલ ડ�.ટ.ટ6ગ 

8ળવવા2ુ ંરહશ.ે 

(૨) પર��ામા ંભાગ લેનાર તમામ પર��ાથ,ઓ તેમજ કમ<ચાર�/ અિધકાર�?ીઓ2ુ ંટ�પરચર, 

ટ�પરચર ગન Aારા માપવા2ુ ંફર0યાત રહશે. 

(૩) તમામ પર��ાથ,ઓ તેમજ મડંળના કમ<ચાર�/ અિધકાર�?ીઓને હાથ ઉપર સેનટેાઇઝ .Eે 

લગાડ�ને Eવેશ આપવામા ંઆવશે  



(૪) તમામ પર��ાથ,ઓ પીવાના પાણીની બોટલ 8ત ેજ સાથે લાવવી Iહતાવહ છે. તમે છતા ં

મડંળ Aારા પીવાના પાણીની Kયવ.થા (ડ�.પોઝેબલ Lલાસ સાથ)ે કરવામા ંઆવશે. 

(૫) પર��ા .થળ તેમજ ક�પસમા ં પર��ાથ, સીવાય તેઓના સગા/સબંધંીઓને Eવેશવા 

દવામા ંઆવશ ેનહ�. 

(૬)  કોવીડ-૧૯ Oતગ<ત ક�P/રાજય સરકાર?ી Aારા વખતો વખત બહાર પાડવામા આવેલ 

&ચૂનાઓ2ુ ંR.ુતપણે પાલન કરવા2ુ ંરહશે.     
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