
 

પર પ : 

િવષય  :   LL.B. Sem. 2 & 4 ની માકશીટ મેળવી લવેા બાબત. 

 આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કાયદા િવ ાશાખા કોલેજોના આચાય ીઓન,ે 

મા ય સં થાઓના વડાઓને જણાવવામા ંઆવ ે છે ક િુનવિસટ  ારા ઓગ ટ/સ ટ બર-૨૦૨૦ દર યાન લેવાયેલ 

પર ા LL.B. Sem. 2 & 4 ની માકશીટ આવી ગયલે હોવાથી તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૦ થી -તે કોલેજોએ કોલેજના 

લેટરપેડ ઉપર િવ ાથ ઓની સં યા પ ટ દશાવી િુનવિસટ ના પર ા િવભાગમાથંી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ધુીમા ં

માકશીટ મેળવવાની રહશે. 

         LL.B. િવ ાશાખામા ં  િવ ાથ એ છે લા સેમે ટર ધુી અ યાસ ણુ કરલ છે પરં  ુઅગાઉના કોઇ એકપણ 

સેમે ટરમા ં નાપાસ થવાથી છે લા સમેે ટરમા ં ‘PENDING’ ટટસ આવેલ હોય તેમજ ફર  વખત ર પીટર િવ ાથ  

તર ક પર ા પાસ કર ને અગાઉના તમામ સમેે ટર મા ંપાસ થયેલ હોય તેમજ છે લા સેમે ટરમા ં‘PENDING’ ટટસ 

હોય તેવા LL.B. િવ ાશાખાના િવ ાથ ઓની નવી માકશીટ િુનવિસટ  ખાતે તૈયાર થયેલ છે ના સીટ નબંરની 

યાદ  આ સાથે સામલે છે. 

YEAR 2018-19 – 624230  
 

YEAR 2019-20  TOTAL STUDENT -18 

643613, 643642, 643659, 643660, 643665, 643710, 643724, 643758, 643780, 

643800, 643813, 643821, 643849, 643862, 643880, 643882, 643902, 643971 

ખાસ ન ધ :  

ઉપરો ત કામગીર  માટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19 ગ ેસરકાર ી ારા આપવામા ંઆવેલ માગદિશકા ુ ં

ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે. કમચાર ઓ તેમજ િવ ાથ ઓએ મા ક પહર  (ફસ કવર) તેમજ સામા જક તર 

ળવી ઉપરો ત કામગીર  કરવાની રહશે. 

પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૭૩૮/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦  

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કાયદા િવ ાશાખા કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ તથા િવ ાથ  

ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 

 

નકલ સાદર રવાના:-  

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

       2. આઈ.ટ . સેલ (વેબસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ.) 
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