
 

 

:: પ�રપ� :: 

 

િવષય : એલએલ

  

  ઉપરો�ત િવષય અ�વયે એલએલ

આચાય��ીઓને જણાવવા�ુ ંક�, 

ક�ફોમ� કરનાર િવ�ાથ� જો કોઈ કાર

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ બપોરના 

કાય�વાહ� કર�, એક યાદ� તૈયાર કર�

ફ� �િત િવ�ાથ� દ�ઠ �.૧૦૦૦/

બાદ કર� તેઓએ ભર�લી તમામ ફ� િવ�ાથ�ને પરત કરવાની રહ�શે

મ�યા �ગેની પહ�ચ સાથેની ન�નુા

ક��સલ કરવા માટ�ના િવ�ાથ�ઓની યાદ� સાથે એડ

નો ડ�માડં �ા�ટ “CHAIRMAN 

તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ એલએલ

નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� ખાત ેબપોર� 

રહ�શે. 

 

    

 

    

    

 

�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. ૦૮/૦૯/૨૦૨૨ 

 

નકલ સાદર રવાના : 

(૧) માન. �ુલપિત�ી / માન.�ુલસ�ચવ�ી

(૨) આઈ. ટ�. સેલ (વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�

એલએલ.બી./એલએલ.એમ. િવ�ાથ�ઓના �વેશ રદ કરવા બાબત

ઉપરો�ત િવષય અ�વયે એલએલ.બી. તેમજ એલએલ

, �િુનવિસ�ટ� �ારા કોલેજોમા ંઓનલાઈન રાઉ�ડ દર�યાન �વેશ 

ક�ફોમ� કરનાર િવ�ાથ� જો કોઈ કારણોસર �વેશ રદ કરવા ઈ�છે તો તા

ના રોજ બપોરના ૦૫:૦૦ કલાક �ધુીમા ંકોલેજ ક�ાએ 

એક યાદ� તૈયાર કર�, �વેશ રદ કરનાર િવ�ાથ� પાસેથી એડિમશન �ોસેિસ�ગ 

/- (�ક� �િપયા એક હ�ર �રુા) તેઓએ ભર�લી કોલેજ ફ� માથંી 

તમામ ફ� િવ�ાથ�ને પરત કરવાની રહ�શે, િવ�ાથ� પાસેથી ફ� પરત 

મ�યા �ગેની પહ�ચ સાથેની ન�નુા-અ �જુબની �વેશ રદ કરવા �ગેની અર� તેમજ �વેશ 

ક��સલ કરવા માટ�ના િવ�ાથ�ઓની યાદ� સાથે એડ િમશન મેમો અને િવ�ાથ� દ�ઠ �

“CHAIRMAN LLB LLM ADMISSION COMMITTEE - BKNMU

ના રોજ એલએલ.બી./એલએલ.એમ. મ�ય�થ �વેશ સિમિત

નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� ખાત ેબપોર� ૦૧:૦૦ થી ૦૪:૦૦ વા�યા �ધુીમા ં જમા કરાવવાનો 

                      

     

      (Dr.JAY 

./૦૨૫/૨૦૨૨-૨૩ 

બીલખા રોડ, 

         

�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા અથ�)  

 

 

િવ�ાથ�ઓના �વેશ રદ કરવા બાબત 

તેમજ એલએલ.એમ. કોલેજોના 

�િુનવિસ�ટ� �ારા કોલેજોમા ંઓનલાઈન રાઉ�ડ દર�યાન �વેશ 

ઈ�છે તો તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨ થી 

 �વેશ રદ કરવાની 

�વેશ રદ કરનાર િવ�ાથ� પાસેથી એડિમશન �ોસેિસ�ગ 

તેઓએ ભર�લી કોલેજ ફ� માથંી 

િવ�ાથ� પાસેથી ફ� પરત 

અ �જુબની �વેશ રદ કરવા �ગેની અર� તેમજ �વેશ 

િમશન મેમો અને િવ�ાથ� દ�ઠ �.૧૦૦૦/-

BKNMU”  ના નામનો 

મ�ય�થ �વેશ સિમિત, ભ�તકિવ 

વા�યા �ધુીમા ં જમા કરાવવાનો 

(Dr.JAY TRIVEDI) 


