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વિષય : એલએલ.બી. સેમ.-૬ મ ાં Clinical Paper વિષયમ ાં િ ઇિ ન ાં આયોજન કરિ  બ બત. 
 
          ય વનિવસિટી સાંલગ્ન ક યદ  વિદ્ય શ ખ ની કોલેજન  આચ યયશ્રી/િડ ઓને ઉપરોક્ત વિષયે જણ િિ ન ાં કે એલએલ.બી. સેમ.-૬ મ ાં 
Clinical Paper વિષયમ ાં િ ઇિ ન ાં આયોજન કરિ ન ાં નક્કી કરિ મ ાં આિેલ છે. Covid-19 ની પરરસ્થિવતને ધ્ય ને લઇ મ ત્ર શૈક્ષણણક િષય 
૨૦૨૦-૨૧ મ ાં િ ઇિ  મ ટેન  જનયલ વિદ્ય િીઓ પ સેિી માંગ િીને કોલેજે પોત ની પ સે સ ચિીને ર ખિ ન  રહશેે. વિદ્ય િીઓએ આ 

જનયલ કોલેજમ ાં તારીખ-૨૩/૦૬/૨૦૨૧ સ ધીમ ાં જમ  કર િિ ન  રહશેે તેમજ આ અંગેની વિદ્ય િીઓને જાણ કોલેજ દ્વ ર  કરિ ની રહશેે. 
 

            ત્ય રબ દ ય વનિવસિટી કક્ષ એિી ઓનલ ઇન િ ઇિ ન ાં કોલેજ પ્રમ ણ ેટ ઇમટેબલ જાહરે કરિ મ ાં આિશે. જેમ ાં  ય વનિવસિટી દ્વ ર  
વનમિ મ ાં આિેલ પરરક્ષક આપની કોલેજે આિીને ઓનલ ઇન મ ધ્યમ દ્વ ર  વિદ્ય િીઓન  િ ઇિ  લેશે, તેમજ તે અંગેની તમ મ વ્યિથિ  
કોલેજ કક્ષ એિી કરિ ની રહશેે જેમ કે, વિદ્ય િીઓને ટ ઇમટેબલ અંગે મ રહતગ ર કરિ , વિદ્ય િીઓને ઓનલ ઇન િ ઇિ મ ાં જોડિ  
અંગેની વ્યિથિ  વિગેરે. 
 

           એલએલ.બી. સેમ.-૬ મ ાં ઇન્ટર્નલ(થીયરી તેમજ પ્રાયોગિક) માકનસર્ી ઓનલ ઇન એન્ટ્રી કરિ ની ત રીખ ય વનિવસિટી દ્વ ર  જાહરે 
કરિ મ ાં આિે ત્ય રે એન્ટ્રી કરિ ની રહશેે જેની તમ મે નોંધ લેિી.  
 

ખાસ ર્ોંધ :- 
કેન્ર તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત Covid-19 િાઇડલાઇર્રે્ અનલુક્ષીરે્ ઉપરોક્ત કામિીરી કરવાર્ી રહિેે તેમજ કોલેજમાાં 
શવદ્યાથીઓ એકસાથે સમહુમાાં ભેિા ર્ થાય તેર્ી દેખરેખ તેમજ તકેદારી રાખવાર્ી સાંપરુ્ન જવાબદારી જે-તે કોલેજર્ા આચાયનશ્રીર્ી રહિેે 

જેર્ી િાંભીરતાપવુનક ર્ોંધ લેવી. 
 
 
 

                                                                                                  OSD 

                 પરીક્ષા શવભાિ 

નાં :- બીકેએનએમય /પરીક્ષ /૯૭૧/૨૦૨૧ 

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  ય વનિવસિટી, 
ગિનયમેન્ટ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતે  ય વનિવસિટી રોડ, 
ખરડય , જ ન ગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
ત . ૧૬/૦૬/૨૦૨૧ 
 
પ્રશત,     
ય વનિવસિટી સાંલગ્ન ક યદ  વિદ્ય શ ખ ની કોલેજન  આચ યયશ્રી/િડ ઓ તરફ... 
 
ર્કલ સશવર્ય રવાર્ા:- 
(૧) મ ન.ક લપવતશ્રી/ક લસણચિશ્રીન  અંગત સણચિશ્રી 
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસ ઇટ પર પ્રવસધ્ધ િિ  અિે.) 
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