
પર પ : 

િવષય  :   પર ા ચુા  સચંાલન ગેની મીટ ગ મો ુફ રાખવા બાબત. 

સદંભ   : તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૦ ના પર પ  માંક : બીકએનએમ /ુપર ા/૩૪૯/૨૦૨૦. 
 

 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ની આગામી પર ાઓ માટ પર ા ક  ફાળવવામા ંઆવેલ છે 

તેઓના આચાય ીઓ તેમજ ક  સચંાલક ીઓન ેજણાવવામા ંઆવે છે ક હાલમા ંકોરોના વાઇરસ ક ન ે

WHO ારા મહામાર  હર કરવામા ંઆવેલ છે. રા ય સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના હરનામા થી મળેલ 

ચુના અ સુાર સલં ન કોલેજો, પી. . સે ટર અને િુનવિસટ  અ ુ નાતક ભવનો ખાતે તા. 

૧૬/૦૩/૨૦૨૦ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ધુી શૈ ણક કાય બધં રાખવા જણાવવામા ંઆવલે છે. 

       હાલમા ં ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  ારા તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૦ થી શ  થનાર ુદ - ુદ  

િવ ાશાખાઓની નાતક તથા અ ુ નાતકની તમામ પર ાઓ હાલ રુતી લુતવી રાખવામા ંઆવેલ ના 

અ સુધંાને તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પર ા િવભાગના પર પ  જુબ “ પર ા ચુા  સચંાલન 

ગેની મીટ ગ તાર ખ ૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ના રાખવામા ંઆવેલ હતી  હાલ રુતી મો ુફ રાખવામા ંઆવ ે

છે. ની સબંધંીતોએ ન ધ લેવી.” 
 

ન ધ: કવોડમા ં જનાર ા યાપકોની માહ તી એકસેલ ફોરમેટમા ં ભર  સો ટકોપી ઇમેલ 

cebknmu@gmail.com પર તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ધુીમા ંમોકલી આપવાની રહશે. 

 

પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૩૫૦/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦  

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન પર ા ક ના આચાય ી/ક  સચંાલક ીઓ 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 વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ. 
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