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પરિપત્ર:  
 

વિષય: આંતિ કોલજે 2022-23 રિકેટ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ાા બાબત.ે  
 

 આથી અતે્રની યુવનિર્સાટી સંલગ્ન સિે સંબંવર્ત કોલેજોના આચાયાશ્રીઓ, યુવનિર્સાટી અનુસ્નાતક કેન્દ્રોના 

પ્રા.ઈન્દ્ચાજાશ્રીઓ તેમજ માન્દ્ય સંસ્થાઓના િડાઓને ઉપિોક્ત વિષય અન્દ્િયે જણાિિાનંુ કે, શૈક્ષવણક િષા 2022-23 

માં રિકેટ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ાાનું આયોજન થિાનું છે. આ સ્પર્ાાની ્ન્દ્ ી મોકલિાની છેલીલી તા.31/12/2022 

સાંજના 04:00 કલાક સુર્ીમાં શાિીરિક વશક્ષણ સેલ, ભક્તકવિ નિસસંહ મહેતા યુવનિર્સાટી, જૂનાગઢ પહોંચાડિાની 

િહેશે. રિકેટ સ્પર્ાાની ટીમ ઠી  ્ન્દ્ ી ફી રૂ.2000/-નો ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ "િજીસ્ ાિ, ભકતકવિ નિસસંહ મહેતા 

યુવનિર્સાટી"ના નામે સ્પર્ાાની ્ન્દ્ ી સાથે મોકલિાની િહેશે. ્ન્દ્ ી ફોમા તથા ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટની પી.ડી.્ફ. ફાઈલ સમય 

મયાાઠામા ં ઈ-મઈેલ દ્િાિા  ્ન્દ્ ી મોકલી િજીસ્ શેન કિી શકશો તથા ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ ્લીજીબીલીટી ફોમા સાથ ેસ્પર્ાા 

સ્થળ ઠિમ્યાન મોકલિાની િહશેે. (ઈ-મઈેલ આઈ.ડી. Phyedubknmu@gmail.com) ્ન્દ્ ી ફીના ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ 

િગિ ્ન્દ્ ી વસ્િકાિિામા ંનવહ આિ ેજેની ખાસ નોંર્ લિેી.     

 ્લીજીબીલીટી ફોમામાં ખેલાડીઓની સંપુણા વિગતોની ખાત્રી કિી ભિિાની િહેશે. સ્પર્ાા સમયે કોઈપણ 

ખેલાડીની ્ન્દ્ ીમાં ફેિફાિ કિી ઠેિામાં આિશે નવહ. તેમજ સ્પર્ાા સમયે કોઈ પણ નિી ્ન્દ્ ી પણ વસ્િકાિિામાં 

આિશે નવહ તેની ખાસ નોંર્ લેિી. ્લીજીબીલીટી ફોમા સ્પર્ાા ઠિમ્યાન સ્િીકાિિામાં આિશે.      
 

નોંર્ (1) સ્પર્ાા સ્થળ, તાિીખ અને સમયની જાણ ટુંક સમયમાં કિિામાં આિશે.  

      (2) ્ન્દ્ ી ફી પિત મળિાપાત્ર િહેશે નહી જેની નોંર્ લેિી.  

બીડાણ: ્ન્દ્ ી મોકલિા માટનેુ ંફોમા       
          Coordinator 
             Physical Education Cell 
                   BKNMU Junagadh 
 

િમાંક/બીકે્ન્મય/ુશા.વશ./506/2022  

ભક્તકવિ નિસસંહ મહેતા યુવનિર્સાટી,  

ગિનામેન્દ્ટ પોલીટેક્નીક કેમ્પસ, બ.ક.ન.મ. યુવનિર્સાટી િોડ,  

ખડીયા, જુનાગઢ-362263.  

તા.27/12/2022  
 

પ્રવત,  

ભક્તકવિ નિસસંહ મહેતા યુવનિર્સાટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોના-   

આચાયાશ્રી/પી.જી. સેન્દ્ટિના િડાઓ તિફ.  
 

નકલ સાઠિ િિાના.  

(1) કુલપવતશ્રી/કુલસવચિશ્રીના અંગત સવચિશ્રી  

નકલ િિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયાિાહી અથે:  

(1) આઈ.ટી. સેલ િેબસાઈટ પિ પ્રવસધ્ર્ થિા અથે.  
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`    ્ન્દ્ ી મોકલનાિ કોલેજનું નામ: _____________________________ 

        _____________________________

        _____________________________ 

        _____________________________ 

                તાિીખ: _____________________________ 

પ્રવત,  

શાિીરિક વશક્ષણ વનયામકશ્રી,  

શાિીરિક વશક્ષણ વિભાગ,  

ભક્તકવિ નિસસહં મહેતા યુવનિર્સાટી,  

ખડીયા, જુનાગઢ. પીન362263 
 

 વિષય: રિકેટ (ભાઈઓ)ની આંતિ કોલેજમા ંસ્પર્ાામા ંભાગ લેિા બાબતે.  
 

માન. સાહેબ,  
 

 આ સાથનેા વલસ્ટ મુજબ અમાિી કોલેજના ખેલાડીઓ આંતિ કોલેજ  ____________________ની સ્પર્ાામાં ભાગ 

લેશ,ે તેઓની વિગત આ સાથ ેસામેલ છે.  

િમ ખેલાડીનું પુરૂ નામ િગા જન્દ્મ તાિીખ ર્ો.12 પાસ કિેલ િષા ખેલાડીની સહી. 
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ઉપિ ઠશાાિેલ ખેલાડીઓની વિગતો અમાિી ઓરફસ િેકોડા મુજબ છે. આભાિ સહ.  
 

શા.વશ. અધ્યાપકની સહી.      આચાયાની સહી વસક્કા   


