ભક્તકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી
ગિનિમેન્ટ પોલીટેક્નીક કેમ્પસ, બીકેએનએમયુ રોડ, ખડડયા,જૂ નાગઢ-362263, ગુજરાત
ફોન નિં. : 0285-2681400 ફેક્સ નિં.:0285-2681503, િેબસાઈટ:http://www.bknmu.edu.in

ઈ-મેઈલ: info@bknmu.edu.in, phyedubknmu@gmail.com

પરીપત્ર:
વિષય : ભક્ત કવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી આિંતર કોલેજ 2021-22 ડિકેટ (ભાઈઓ) સ્પર્ાિ બાબતે.
આથી અત્રેની યુવનિર્સિટી સિંલગ્ન સિે સિંબિંવર્ત કોલેજોના આચાયિશ્રીઓ, યુવનિર્સિટી અનુસ્નાતક
કેન્રોના પ્રા.ઈન્ચાજિ શ્રીઓ તેમજ માન્ય સિંસ્થાઓના િડાઓને ઉપરોક્ત વિષય અન્િયે જણાિિાનુિં કે , ભક્ત કવિ
નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી આિંતર કોલેજ ડિકેટ સ્પર્ાિના આયોજન અને સિંચાલન અનુસિંર્ાને
તા.27/12/2021 ના રોજ ભક્ત કવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી ખાતે કોલેજના પી.ટી.આઈ./પ્રવતવનવર્ની
હાજરીમાિં ડ્રો કરિામા આિેલ. ભક્તકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી આિંતર કોલેજ ડિકેટ સ્પર્ાિમાિં નીચે
મુજબના વનયમોને ખાસ અનુસરિાના રહેશે.
સ્પર્ાિનુિં નામ
સ્પર્ાિ સ્થળ

આિંતર કોલેજ ડિકેટ (ભાઈઓ)

તારીખ

28/12/2021 થી 04/01/2022

બ્રહ્માનિંદ કોલેજ, ચાપરડા

વનયમો
1. ભાગ લેનાર તમામ ટીમ પોતાની સાથે એલીજીબીલીટી ફોમિ (ખેલાડીના ફોટા પર વપ્રન્સીપાલના સહી અને
વસક્કા કરિા જરૂરી છે .), ર્ો.12ની માકિશીટ, સ્કુલ વલિીંગ સટી., છે લ્લી પરીક્ષાની માકિશીટ, કોલેજ ફી પહોચ,
આર્ાર કાડિની ફોટો કોપી રજીસ્રેશન ટેબલ પર જમા કરાિિી અને કોલેજ આઈ કાડિ સાથે લાિિુિં.
2. જે વિદ્યાથીઓનુિં એનરોલમેન્ટ ભક્ત કવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી અિંતગિત થયેલુિં છે તે વિદ્યાથીઓ જ
સ્પર્ાિમાિં ભાગ લઈ શકશે.
3. રેફરી ચાજિ 300/- , ગ્રાઉન્ડ મેન તથા બોલ ચાજિ 500/- સ્થળ ઉપર મેચ દીઠ ભરિાનો રહેશે.
4. એક ટીમમાિં 11 રમનાર અને 5 અિેજી ખેલાડી રહેશ.ે
5. તમામ મેચ 20-20 ઓિરની રમાડિામાિં આિશે.
6. દરેક ટીમે પોતાની 20 ઓિર 90 વમવનટમાિં પૂરી કરિાની રહેશે.
7. એક બોલર િર્ુમાિં િર્ુ 4 ઓિર ફેંકી શકશે.
8. પ્રથમ 6 ઓિર પાિર પ્લેની રહેશે.
9. નો બોલ માટે ફ્રી વહટ મળિા પાત્ર રહેશે.
10. ડિકેટ ડકટ ખેલાડીઓએ પોતાની સાથે લાિિાની રહેશે.
11. સમગ્ર સ્પર્ાિ દરમ્યાન દરેક ખેલાડીએ ફરવજયાત સફેદ ડ્રેસ પહેરિાનો રહેશે.
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12. દરેક ટીમે પોતાના મેચના ડદિસે મેચ સમયના અડર્ો કલાક પહેલા મેદાન પર પહોંચી જિાનુિં રહેશે. (રીપોર્ટિંગ
ટાઈમ મોર્નિંગ 08:30 a.m. અને ઇિસનિંગ 01:00 p.m.)
13. અમ્પાયરનો વનણિય આખરી રહેશે.
14. વનયમો અિંતગિત આ સ્પર્ાિમાિં કવમટીનો વનણિય આખરી રહેશે.
15. ડાયરેક્ટ વસલેક્શન માટે ખેલાડીઓએ તા.04/01/2022 બપોરે 12:00 િાગ્યે મેદાન પર હાજર રહેિુિં.

મેચ નિંબર
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 1ST
SEMI
FINAL
14. 2ND
SEMI
FINAL
15.
FINAL

તારીખ
28-12-2021
28-12-2021
29-12-2021
29-12-2021
30-12-2021
30-12-2021
31-12-2021
31-12-2021

સમય
9:00 AM
1:30 PM
9:00 AM
1:30 PM
9:00 AM
1:30 PM
9:00 AM
1:30 PM

01-01-2022
01-01-2022
02-01-2022
02-01-2022

9:00 AM
1:30 PM
9:00 AM
1:30 PM

03-01-2022

9:00 AM

03-01-2022

1:30 PM

04-01-2022

9:00 AM

નોંર્:
A. ડ્રોમાિં જે તે ટીમ સામે મેચ નિંબર દશાિિેલ છે . જે ખાસ ધ્યાને લેિા.
B. ડ્રોમાિં દશાિવ્યા મુજબના મેચ નિંબર સામે દશાિિેલ તારીખ અને સમય પ્રમાણે મેચ રમાશે. ગેરહાજર રહેનાર ટીમ
ને ડીસ્કોલીફાય કરિામાિં આિશે.
C. જે ટીમ જીતે તેમણે તેમના આગળના મેચ માટેના મેચ નિંબર ચેક કરી આગલના મેચ માટે સમય અને તારીખે
હાજર રહેિુિં.
D. ડાયરેક્ટ વસલેક્શન તારીખ 04/01/2022ના રોજ બપોર 12:00 િાગે રાખેલ છે જે ની ખાસ નોંર્ લેિી
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ભક્તકવિ નરસસિંહ મેતા યુવનિર્સિટી આયોજીત આિંતર કોલેજ ડિકેટ (ભાઈઓ) ટુનાિમન્ે ટ 2021-22 ડફક્સચર
મેચ નિંબર તથા કોલેજોના નામ

01
02

જે .જે .સી. કોમસિ/બી.બી.એ. કોમસિ કોલેજ,
જુ નાગઢ.
ડૉ. િી.આર. ગોઢાણીયા બી.એડ. કોલેજ ડડપા.
ઓફ બીએસડબલ્યુ, પોરબિંદર.

03

ઓમ કોલેજ ઓફ સાયન્સ, જુ નાગઢ

04

નોબલ નર્સિંગ કોલેજ, જુ નાગઢ

05

પોરબિંદર.
નોબલ કોમસિ કોલેજ, જુ નાગઢ

07

ડૉ. સુભાષ સાયન્સ કોલેજ, જુ નાગઢ.

08

બહાઉદ્દીન સાયન્સ કોલેજ, જુ નાગઢ

09

િી.જે . મોઢા કોલેજ ઓફ આઈ.ટી., પોરબિંદર.

10

િી.જી. સોલિંકી બી.એડ. કોલેજ, કોડીનાર.

12

મેચ નિં. 12
મેચ નિં. 01
મેચ નિં. 13

ડૉ. વિ.આર. ગોઢાણીયા આઈ.ટી. કોલેજ,

06

11

મેચ નિં. 04

મેચ નિં. 08
મેચ નિં. 11
મેચ નિં. 02
મેચ નિં. 15
મેચ નિં. 06
મેચ નિં. 09

એમ.ડી. સાયન્સ કોલેજ, પોરબિંદર
સી.પી. ચોક્સી આટિસ & પી.એલ. ચોક્સી

મેચ નિં. 05

કોમસિ કોલેજ, િેરાિળ.

13

નોબલ સાયન્સ કોલેજ, જુ નાગઢ

14

બી.કે.એન.એમ.યુ અનુસ્નાતક ભિન, જુ નાગઢ

15

શારદાપીઠ આટિસ & કોમસિ કોલેજ, દ્િારકા

16

કે.એચ. માર્િાણી આટિસ & કોમસિ કોલેજ,
પોરબિંદર

મેચ નિં. 14
મેચ નિં. 07
મેચ નિં. 10
મેચ નિં. 03

કો-ઓડીનેટર
શા.શી. વિભાગ
ભક્તકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી
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ભક્તકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સિટી
ગિનિમેન્ટ પોલીટેક્નીક કેમ્પસ, બીકેએનએમયુ રોડ, ખડડયા,જૂ નાગઢ-362263, ગુજરાત
ફોન નિં. : 0285-2681400 ફેક્સ નિં.:0285-2681503, િેબસાઈટ:http://www.bknmu.edu

ઈ-મેઈલ: info@bknmu.edu.in, phyedubknmu@gmail.com

િમાિંક/બીકેએનએમયુ/શા.વશ./126/2021-22
ભકતકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સટિ ી,
ગિનિમન્ે ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,
બીકેએનએમયુ રોડ,
ખડીયા, જૂ નાગઢ-362263.
તા.27/12/2021

પ્રવત,
ભકતકવિ નરસસિંહ મહેતા યુવનિર્સટિ ી સિંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયિશ્રીઓ,
પી.જી. સેન્ટરના િડાઓ તરફ...
નકલ સાદર રિાના :
(૧) માન.કુલપવતશ્રી/માન.કુલસવચિશ્રીના અિંગત સવચિશ્રી
નકલ રિાના જાણ તથા યોગ્ય કાયિિાહી અથે :
(૧) આઇ.ટી. સેલ િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ર્ થિા અથે.
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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
Govt. Polytechnic Campus, B.K.N.M.U. Road, Khadiya
Junagadh Gujarat (India)
Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503
Website : http://www.bknmu.edu.in
email. : phyedubknmu@gmail.com

ELIGIBILITY FORM FOR INTER COLLEGE TOURNAMENT
Sports __________________________________________________(men/women)
Organizing College____________________________________________________
___________________________________________________________________
Participating College or Dep't.___________________________________________
College Code_________________________________________________________

(PLEASE WRITE IN CAPLTAL LETTERS)
Surname
Name

Please Affix
Your Latest
Passport Size
Photograph
Attested by
Principal Sign
& Stamp

Father's Name

U.G.

No.
1
2
3

Class
F.Y.
S.Y.
T.Y.

P.G.

1. Name of Student:______________________________________________________________
2. Mother's Name: ______________________________________________________________
3. Address:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Contact No.(Res.)_____________________________ (Mob.)___________________________
5. Date of Birth:_________________________________
6. Year Of Passing the H.S.C. Exam. : _________________________________
7. Year of First Admission to University : ______________________________
8. Present Class:____________________________ Present Course : ______________________

1
2

Part I
Part II

Admission Year

College/ Inst.

9. Duration of Present Course :_____________________________________________
10. Number of Years of Previous Participation :_________________________________
Graduate Course________________________ P.G. Course_____________________
Remarks Any:_________________________________________________________
This is to certified that the above particulars are true as per records of the
college/Department.

Dt. / /20

seal of the College

P.T.I.

(1) Photocopy of School Leaving Certificate
(2) Photocopy of S.S.C. Marksheet
(2) Photocopy of H.S.C. Marksheet
(3) Photocopy of Last Exam Passed
(4) In Case of P.G. Course, please attach the photocopy of Final year Marksheet
(5) Photocopy of college Fees receipt
(6) An extra passport size photograph 2(Two) Copy (latest)

Principal

