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પરિપત્ર

::-

આથી ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુવનિર્સિંટી િંંગ્ન તમામ કોેજનાં આચાયયશ્રીઓ
પી.જી. િંેન્ટિંય પ્રોફેિંર

, માન્ય િંંસ્થાના િડાશ્રીઓ ,

ઈન્ચાજય શ્રીઓને જણાિિાનું કે બક્તકવલ નયવસિંહ ભહેતા યુવનલવસિટી તયપથી આગાભી

ભાર્ચ/એવિર અને ભે – ૨૦૧૭ રેલાભાાં આલનાય જુ દી-જુ દી દલી કક્ષાની પાઈનર યીક્ષાભાાં ફેસનાય હોમ તેલા
વલદ્યાથીઓના યીક્ષાઓના આલેદનત્ર સાથે પયજીમાત દલી પોભચ બયાલલાના યહેળે.
૧. યીક્ષાના આલેદનત્રો સ્લીકાયલાની જે તાયીખ આલાભાાં આલેર હોમ તે મુજફ દલી પોભચ તથા પી
સ્લીકાયલાની યહેળે.
૨. P.G.D.C.A./ D.M.L.T./ D.T.L.P. યીક્ષાના છે લ્રા સેભેસ્ટયના યીક્ષાના પોભચ બયલાના થતા હોમ તેલા
વલદ્યાથીઓના દલી પોભચ દલી વલબાગને હોર્ાડલાના યહેળે. .
૩. જે તે ડીગ્રી કક્ષાના દલી પોભચ

A TO Z સુધીના અટક મુજફ આલ્પાફેટ કયી ૧ થી ૧૦૦ ની પાઇર ફનાલીને

દલી વલબાગને હોર્તા કયલાના યહેળે.
૪. આની કોરેજભાાં જે નલા અભ્માસક્રભો અભરભાાં હોમ તેલી યીક્ષાની માદી ભોકરલાની યહેળે.
૬. ડીગ્રી કક્ષાની યીક્ષાઓના દલી પોભચ યીક્ષા લાઈઝ અટક મુજફ આલ્પાફેટ કયી તેન ુ રીસ્ટ ફે નકરભાાં
આલાનુ ાં યહેળ.ે
૭. દલી પી (રૂ .૧૨૫/- ) કેળ વલબાગભાાં જભા કમાચ ફાદ યીક્ષા વલબાગભાાં દલી પોભચ જભા કયાલલાના યહેળે.
૮. વલદ્યાથીઓએ દલી પોભચભાાં જણાવ્મા મુજફની વલગતે દલી પોભચ બયલાનુ ાં યહેળે અને કામભી એડ્રેસ
દળાચ લલાનુ ાં યહેળ.ે
૯. વનમત થમેરી તાયીખ ફાદ દલી પોભચ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહી.

યીક્ષા વનમાભક
જા.નાં./ફીકેએનએભયુ/યીક્ષા/૨૧૯૪/૨૦૧૭
બક્તકવલ નયવસિંહ ભહેતા યુવનલવસિટી
સયકાયી ોરીટેકનીક કોરેજ કેમ્સ,
બફરખા યોડ, ખડીમા,
જુનાગઢ.
તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૭
પ્રતિ,
બક્તકવલ નયવસિંહ ભહેતા યુવનલવસિટી સાંરગ્ન તભાભ કોરેજોના આર્ામચશ્રીઓ/સાંસ્થાના લડાશ્રીઓ તયપ.
નકલ જાણ માટે િવાના
ભાન.કુરવતશ્રી/ભાન.કુરવતશ્રીના અંગત સબર્લશ્રી
હહસાફી ળાખા
આઈ.ટી.સેર.તયપ યુવનલવસિટીની લેફસાઇટ ય િવસધ્ધ થલા ભાટે.

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
કોલેજનો
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Degree Application Form
પોભચ નાંફય :

િવત,
કુ રસબર્લશ્રી,
બક્તકવલ નયવસિંહ ભહેતા યુવનલવસિટી ,
જુ નાગઢ

ભે ભાહે ભાર્ચ/એવિર- ઓક્ટોમ્ફય/ નલેમ્ફય સને

________________________________________________ની

સારભાાં

રેલાનાય
_________________________________________________________________ યીક્ષા

ાસ થાઉં તો હુ ાં દલી ભેલલા ઈચ્છાં છાં જે અંગેની જરૂયી પી રૂ

ભાટે ન ુ ાં પોભચ બયે ર છે . હુ ાં યીક્ષાભાાં

_______________________યોકડા

બયે ર છે . જેનો

હોંર્ નાંફય________________________તાયીખ____________________________છે .
-: નીચેની સંપ ૂણણ તવગિો અંગ્રેજીમાં કેતપટલ અક્ષિમાં ભિવી :COLLEGE CODE

NAME OF COLLEGE
NAME OF EXAM
SPECIAL SUBJECT
DETAILS OF STUDENTS AS PER YOUR MARKSHEET

SURNAME
NAME
FATHER’S/HUSBAND NAME
MALE/FEMALE

(MALE)

(FEMAIL)

SECOND DEGREE:
FULL ADDRESS (FILL ALL DETAILS IN CAPITAL LETTER)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

CITY
TALUKA
DIST.

MOBILE NUMBER

PIN CODE
DATE

_____/____/_________

PLACE ___________________

SIGNATURE OF APPLICANT

