
પ રપ   

       િવષય :-  પર ા ચુા  સચંાલન માટ િમટ ગ યોજવા બાબત. 

        ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, િુનવિસટ  

અ ુ નાતક ક ના વડાઓને માનનીય ુલપિત ીની આ ા સુાર જણાવવામાં આવે છે ક, અ ેની 

િુનવિસટ  ારા માચ-એ ીલ, ૨૦૧૯ દરિમયાન લવેાનાર .ુ . સેમ. ૨, ૪, ૬ તથા પી. . સમે. ૨, ૪ 

ની પર ાના ચુા  સચંાલન માટ યવ થાતં  ગોઠવવા ગેની િમટ ગ તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ 

સવાર ૧૧:૦૦ કલાક િુનવિસટ માં રાખવામા ંઆવેલ છે, તો આ િમટ ગમા ંઅ ેની િુનવિસટ  સલં ન 

તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, િુનવિસટ  અ ુ નાતક ક ના વડાઓને હાજર રહવા ખાસ અ રુોધ 

કરવામાં આવે છે અને આપની સં થામાથંી કવોડમા ંજનાર અ યાપકોની િવગત આ સાથે સામલે પ કમા ં

ભર  સાથે લાવવા િવનતંી છે. 

 

ન ધઃ િમટ ગ ણૂ થયા બાદ સૌ સાથે ભોજન કર ુ.ં 
  
  

       પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/ ૬૦૩૭ /૨૦૧૯ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક  કોલેજ ક પસ,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૯  
 

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, િુનવિસટ  અ ુ નાતક ક ના 

ા.ઇ ચા ીઓ તેમજ મા ય સં થાના વડાઓ તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:-  

(1) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

(1) આઈ.ટ . સેલ જ ર  કાયવાહ  અથ અને વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ  
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કવોડમા ંજનાર અ યાપકની િવગત દશાવ  ુપ ક 

 

 

                                                                                                      આચાય ીની સહ  અને િસ ો 

 

મ કોલેજ ુ ંનામ કવોડમા ંજનાર અ યાપકના ં

નામની યાદ  

કવોડમા ંજનાર 

અ યાપકની સહ  

કવોડમા ંજનાર અ યાપકના 

મોબાઇલ નબંર 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


