
BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, JUNAGADH 
િનર ક નો અહવાલ 

(આ અહવાલ બે નકલમા ંભરવો ની એક નકલ ઉ રવહ ની થોકડ  સાથે બાધંીને મોકલવી તથા એક  

નકલ અલગ પરબી ડયામા ંપર ા િનયામક ી ને ઉ રવહ ના બડંલ સાથે મોકલવી.) 
 

સવાર/બપોર સેશન           તાર ખઃ     /     /૨૦ 

પર ા_________________ક __________________________________િવષય______________________________ િવભાગ___________________ 

લોક માકં__________________ પર ાથ ના બેઠક માકં ______________________________થી _________________________________ ધુી  

હાજર પર ાથ ના બેઠક માકં ગેરહાજર પર ાથ ના બેઠક માકં ગેરર િતના કસના કારણે 

અલગ ઉ રવહ  મોકલી 

હોય તેના બેઠક માકં  

આ થોકડ મા ંમોકલવામા ં

આવલેી ઉ રવહ ઓની ુલ 

સં યા 

    

    

     કડામા ં 

      

     શ દોમા ં 

      

      

 ુલઃ   ુલઃ ુલઃ  

આથી મા ણત ક ું  ંક લોકમા ંદરક પર ાથ ઓની ુ ત કરલી ુ ય ઉ રવહ ઓની અને રૂક ઉ રવહ ઓની સં યા મ ચકાસી છે અન ેતે ઉપર 

જણાવેલ કડા સાથ ેમળ  રહલ છે.  

_______________________                                                     ____________________________                            _______________________________ 

   ુ ય િનર કની સહ      ફરજ પરના ુ . િનર કની સહ    ચકાસનાર અ ય ુ. િનર કની સહ   

ન ધઃ અહવાલની બધી જ િવગતો વ છ અને સાચી ર તે ભરવાની રહશે. છેકછાકવાળ , ફર થી લખેલ ક ટુલ શ દો ક અ રો પાસેથી વાચંી શકાય      

      તેવી ૂંક  સહ  કરવી. દરક િવષયનો અલગ-અલગ અહવાલ ભરવો.  
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