
 

 ::પ�રપ� ::  

િવષય : એલએલ

ઉપરો�ત િવષય પર�વે જણાવવા�ુ ં ક�

એલએલ.બી./એલએલ.એમ. કોલેજોમાં

સીટો  ખાલી છે આ ખાલી રહ�લ જ�યા પર �વેશ 

આપતી વખતે  કોઇપણ �કારની �

�વેશ ફોમ� આપના કોલેજ આઈડ�માથંી

�વેશ ફોમ� ફ� પેટ� એલએલ.બી. માટ�

તેમજ એલએલ.એમ. માટ� �.૫૦૦ + 

પેટ� વ�લુવાના રહ�શ.ે આ ભરાયેલ ફોમ�નો �ુલ રકમનો �ડમાડં �ા�ટ 

COMMITTEE BKNMU” ના નામનો

  � �જુબ િવ�ાથ�ઓની િવગત નીચેના પ�રિશ�ટ

ડો�મુે�ટસ સાથે જોડ� ફાઈલ બનાવી જમા કરાવવાની

ચકાસણી/�િત હ�તા�ર માટ� નીચે દશા�વેલ તાર�ખ અને સમયે ઉપ

એલએલ.બી./એલએલ.એમ. મ�ય�થ �વેશ સિમિતની મ�ુંર� મ�યેજ મા�ય ગણાશે

રા�ય સરકાર�ી તથા ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�ના ધારા ધોરણ 

ક�ાએ BCI  ના િનયમ �જુબ મા�સ� મેળવી પાસ હો�ું

તાર�ખ 

૨૧/૦૯/૨૦૨૨ ૧૧:00 

    

    

    

    

 

�માકં/બીક�એનએમ�/ુએલએલ.બી./

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મ�ેટ પોલીટ�કનીક ક��પસ, બીલખા રોડ

ખડ�યા, �ૂનાગઢ – ૩૬૨૨૬૩.       

તા. ૦૬/૦૯/૨૦૨૨ 
 

�િત, 

િ��સીપાલ�ી / સચંાલક�ી, 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, �ૂનાગઢ

-સલં�ન તમામ એલએલ.બી./એલએલ.એમ
 

નકલ સાદર રવાના : 

(૧) માન. �ુલપિત�ી/�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી

(૨) વબેસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�: આઈ

 

એલએલ.બી./એલએલ.એમ. કોલજોમા ંખાલી રહ�લ સીટો પર �વેશ �ગે
 

ઉપરો�ત િવષય પર�વે જણાવવા�ુ ં ક�, ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�

કોલેજોમા ંઓનલાઈન �વેશ ���યા રાઉ�ડ �ણૂ� કયા� બાદ હાલ અ�કુ કોલેજમા ં

સીટો  ખાલી છે આ ખાલી રહ�લ જ�યા પર �વેશ ફોમ� તથા ફોમ� ફ� સબિમટ કરનાર 

આપતી વખતે  કોઇપણ �કારની �વેશ ફોમ� ફ� લેવાની રહ�શે નહ� પરં� ુનવા �વેશ ફોમ� 

�વેશ ફોમ� આપના કોલેજ આઈડ�માથંી (તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ �ધુીમાં

માટ� �.૩૦૦ + લેઇટ ફ� �.૫૦૦ + દંડા�મક ફ� �.૫૦૦ 

+ લેઇટ ફ� �.૫૦૦ + દંડા�મક ફ� �.૫૦૦ મળ� �ુલ �.

ભરાયેલ ફોમ�નો �ુલ રકમનો �ડમાડં �ા�ટ “CHAIRMAN LLB

ના નામનો તેમજ િવ�ાથ�ની યાદ� સાથે જમા કરાવવાનો રહ�શ.ે 

� �જુબ િવ�ાથ�ઓની િવગત નીચેના પ�રિશ�ટ-૧ �જુબ સામેલ રાખી, ભરાયેલ ફોમ�ની િ��ટ અને 

ડો�મુે�ટસ સાથે જોડ� ફાઈલ બનાવી જમા કરાવવાની રહ�શ.ે આ ખાલી રહ�લ જ�યા પર

�િત હ�તા�ર માટ� નીચે દશા�વેલ તાર�ખ અને સમયે ઉપ��થત રહ�વા�ુ ં રહ�શે

મ�ય�થ �વેશ સિમિતની મ�ુંર� મ�યેજ મા�ય ગણાશે. તેમજ �વેશ

રા�ય સરકાર�ી તથા ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�ના ધારા ધોરણ �જુબનો રહ�શ,ે 

યમ �જુબ મા�સ� મેળવી પાસ હો�ુ ંફર�યાત છે.  

સમય �થળ 

00 થી ૦૪:૦૦ 

એલએલ.બી./એલએલ.એમ. મ�ય�થ �વેશ સિમિત 

કાયા�લય, એફ-�બ�ડ�ગ,  

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� 

       

          

      

      (Dr. Jay 

./૦૨૩/૨૦૨૨-૨૩ 

બીલખા રોડ, 

         

�ૂનાગઢ- 

એમ. કોલજેો. 

ના �ગત સ�ચવ�ી 

આઈ. ટ�. સલે     

 

 

કોલજોમા ંખાલી રહ�લ સીટો પર �વેશ �ગે. 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�-�ુનાગઢ સલં�ન 

કયા� બાદ હાલ અ�કુ કોલેજમા ં

ફોમ� તથા ફોમ� ફ� સબિમટ કરનાર િવ�ાથ�ઓને જ �વેશ 

�વેશ ફોમ� ભરનાર િવ�ાથ�ઓના 

�ધુીમા)ં ઓનલાઈન ભર�, 

૦૦ મળ� �ુલ �.૧,૩૦૦/- 

.૧,૫૦૦/- �િત ફોમ� ફ� 

LLB LLM ADMISSION 

  

ભરાયેલ ફોમ�ની િ��ટ અને 

ખાલી રહ�લ જ�યા પર અપાયેલ �વેશની 

��થત રહ�વા�ુ ં રહ�શ.ે િવ�ાથ�નો �વેશ 

તેમજ �વેશ BCI તેમજ 

, �મા ંિવ�ાથ�એ �નાતક 

મ�ય�થ �વેશ સિમિત 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� – �ુનાગઢ 

   

Jay Trivedi) 


