
 

 

પ�રપ� : 

 

         િવષય : પીએચ.ડી. �ો�ામ 

  હાજર રહેવા બાબત

 

 ઉપરો�ત િવષય પર�વે ભ�તકિવ નરસ�હ મહેતા યુનીવ�સટીના 

પીએચ.ડી. િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા 

સુપરવાઈઝર�ીઓન ે જણાવવાનંુ કે આગામી તારીખ 

૨૦૨૩ દરિમયાન િવિવધ િવષયોની 

યુનીવ�સટી ખાતે કરેલ છે. જેમા ંઆપના િવષયની 

માં પીએચ.ડી. િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા હો તો આપન ેહાજર રહવેા જણાવવામા ંઆવે છે

RDCનું સમય પ�ક આ સાથ ેસામેલ છે

�યવ�થા અ�ેની યુનીવ�સટી �વારા કરવામાં આવેલ છે

�વ�પ ે�. ૧૦૦૦/- યુનીવ�સટી 

    

�માકં:બીકએેનએમય/ુએકડેિેમક/પીએચ

ભ�તકિવ નર�સહ મહતેા યિુનવ�સટી

ગવમ��ટ પોલીટકેનીક ક�ેપસ, ભ�તકિવ નરસ�હ મહતેા યિુનવ�સટી રોડ

ખડીયા, જુનાગઢ. 

તા. ૧૭/૦૧/૨૦૨૩ 

 

બીડાણ : 

 RDC નું સમયપ�ક  

નકલ રવાના : 

 વષ� ૨૦૨૨-૨૦૨૩માં પીએચ

સુપરવાઈઝર�ીઓ તરફ

નકલ સાદર રવાના : 

 માનનીય કુલપિત�ી / કુલસિચવ�ીના અંગત સિચવ�ી

�ો�ામ ૨૦૨૨ ની RDC માં પીએચ.ડી. રીસચ� સપુરવાઈઝર�ીઓએ 

હાજર રહેવા બાબત. 

ઉપરો�ત િવષય પર�વે ભ�તકિવ નરસ�હ મહેતા યુનીવ�સટીના 

િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા િવિવધ ભવનો તમેજ સલં�ન કોલેજોના 

સુપરવાઈઝર�ીઓન ે જણાવવાનંુ કે આગામી તારીખ ૧૯ ��યઆુરી, ૨૦૨૩ 

દરિમયાન િવિવધ િવષયોની Ph.D. RDC (રીસચ� ડેવલોપમે�ટ કિમટી

જેમા ંઆપના િવષયની RDC જો  આપ પીએચ.ડી

િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા હો તો આપન ેહાજર રહવેા જણાવવામા ંઆવ ેછે

નું સમય પ�ક આ સાથ ેસામેલ છે. આપના િવષયની RDC ના રોજ આપના બપોરના ભોજનની 

�વારા કરવામાં આવેલ છે. રીસચ� સુપરવાઈઝર�ીઓને પા�ર�િમક પુર�કાર 

યુનીવ�સટી �વારા ચુકવવામાં આવશ.ે જેની આપન ે�ણ થાય

  

                                    ઓ�ફસર ઓન 

પીએચ.ડી./ ૪૩૨/ ૨૦૨૩ 

ભ�તકિવ નર�સહ મહતેા યિુનવ�સટી, 

ભ�તકિવ નરસ�હ મહતેા યિુનવ�સટી રોડ,  

માં પીએચ.ડી. િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા રીસચ� 

તરફ.... 

કુલસિચવ�ીના અંગત સિચવ�ી 

રીસચ� સુપરવાઈઝર�ીઓએ  

ઉપરો�ત િવષય પર�વે ભ�તકિવ નરસ�હ મહેતા યુનીવ�સટીના વષ� ૨૦૨૨-૨૦૨૩માં 

િવિવધ ભવનો તમેજ સલં�ન કોલેજોના Ph.D. 

૨૦૨૩ થી ૨૨ ��યઆુરી, 

રીસચ� ડેવલોપમે�ટ કિમટી) નું આયોજન અ�ેની 

ડી. અ�યાસ�મ -૨૦૨૨ 

િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા હો તો આપન ેહાજર રહવેા જણાવવામા ંઆવ ેછે. 

ના રોજ આપના બપોરના ભોજનની 

રીસચ� સુપરવાઈઝર�ીઓને પા�ર�િમક પુર�કાર 

જેની આપન ે�ણ થાય.  

    

ઓ�ફસર ઓન �પિેશયલ �યટુી 

     (એકડેિેમક)                            

િવ�ાથ�ની ન�ધણી કરાવવા માંગતા રીસચ� 



 

 

Circular 

SUB: Schedule of RDC/Interview for Ph.D.Programme-2022  
 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh has organized 

Research Development Committee meetings for fifteen subjects from 19th 

January to 22nd January, 2023 for admission in Ph.D.Programme-2022-2023. 

The result for the same has already been declared on 11th January, 2023. The 

Eligible candidates and NET/GSET/JRF passed exempted candidates are to 

remain present in the Interview/RDC as per the attached schedule with five 

copies of Research Proposal and PPT. You are to verify your documents before 

appearing in interview/RDC on the same day as per schedule attached. Only 

those candidates whose documents are verified and found eligible can appear in 

interview/RDC on the same day. All candidates should keep all original 

documents along with the copy of online application, fee receipt and xerox copy 

of one set of all the documents uploaded on the portal while applying for PET-

2022 with him/her at the time of document verification. 

 

Officer on Special Duty 

                      (Academic) 

 

Ref.No.:BKNMU/Academic/Ph.D./ 40 /2022-2023 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 

Government Polytechnic, BKNMU Road, 

Khadiya, Junagadh-362263 

Date:13/01/2023 

Copy to: 

• P.S. to Hon.Vice Chancellor/Registrar 

 



 

 

 

 

 

Ph.D. Programme 2022 RDC Schedule 

Day - 1 : 19th January, 2023 (Thursday) 

Sr. 
No. 

Subject 
RDC 
Time 

Room No.  

Document 
Verification 

/ Waiting 
Room 

1 Gujarati 10:00 a.m. Room No.5  

Conference 
Hall 

2 English 9:30 a.m. Room No.9  

3 Sanskrit 9:30 a.m. 
Room No.8  

4 Hindi 9:30 a.m. 

Day - 2 : 20th January, 2023 (Friday) 

1 Chemistry 9:30 a.m. Room No.5  

Conference 
Hall 

2 Botany 9:30 a.m. 
Room No.9  

3 Zoology  10:30 a.m. 

4 Computer Science  2:30 p.m.  Room No.8  

Day - 3 : 21st January, 2023 (Saturday) 

1 Economics 9:30 a.m. Room No.5  

Conference 
Hall 

2 Sociology 9:30 a.m. Room No.8  

3 Psychology 10:30 a.m. 
Room No.9  

4 History 9:30 a.m. 

Day - 4 : 22nd January, 2023 (Sunday) 

1 
Commerce & 
Accountancy 

9:30 a.m. Room No.5  
Conference 

Hall 2 Education 9:30 a.m. Room No.9  

3 Law 10:30 a.m. Room No.8  
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