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પરીપત્ર  
 

વિષય : તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ થી શરૂ થનાર એલએલ.બી. સેમ. ૨ ની પરીક્ષામાાં પરીક્ષા સ્થળ સાંચાલક વનયકુકત બાબત. 
          

            ઉપર્યકુત વિષય અન્િયે જણાિિાનયું કે ર્યવિિવસિટી સુંલગ્િ કાયદા વિદ્યાશાખાિી તમામ કોલેજોમાું અભ્યાસ 
કરતા એલએલ.બી. સેમ. ૨ િા વિદ્યાર્થીઓિી ઓફલાઇિ ર્થીયરી પરીક્ષાઓ તારીખ:૨૩/૦૮/૨૦૨૧ ર્થી શરૂ ર્થઇ રહી છે. 
આ પરીક્ષા માટે માિિીય કયલપવતશ્રીિા આદેશ અનયસાર આ પરીક્ષા માટે આપિી કોલેજિાું આચાયુશ્રી/િડા િે પરીક્ષા 
સ્ર્થળ સુંચાલક તરીકે વિર્યકત કરિામાું આિે છે. પરીક્ષાનયું સયચારૂ સુંચાલિ ર્થાય તે અંગેિી તમામ જિાબદારી પરીક્ષા 
સ્ર્થળ સુંચાલકિી રહશેે. પરીક્ષા સુંચાલિ અંગેિા તમામ વિયમોનયું ચયસ્તપણે પાલિ ર્થાય તેિી સુંપણૂુપણે કાળજી લેશો. 
પરીક્ષા દરમ્યાિ પરીક્ષા સ્ર્થળ સુંચાલકશ્રીએ હાજર રહવે ય ફરજીયાત છે. આ સારે્થ ૭ પરીક્ષા કેન્રોિી યાદીનયું લીસ્ટ સામેલ 
છે.  
 

નોંધ :-  
૧. પરીક્ષા સ્ર્થળ સુંચાલક વિર્યક્તત અંગેિો પત્ર અલગર્થી આપિામાું આિશે િહી જેિી િોંધ લેશો. 
૨. પરીક્ષા દરમ્યાિ ગેરહાજર રહલે વિદ્યાર્થીઓિી ઓિલાઇિ એન્રી GIPL સોફ્ટિેરમાું ફરજીયાત પણે જે-તે પરીક્ષા કેન્ર 

દ્વારા તે જ દદિસે કરિાિી રહશેે.  

૩. પરીક્ષા કેન્રોમાું બ્લોકમાું બેઠક વ્યિસ્ર્થા ઝીગઝાગ (એક બેચ પર એક વિદ્યાર્થી) પ્રમાણે સીટ િુંબરિી ગોઠિણી કરિાિી 
રહશેે. 

૪. સરકારશ્રીઓ દ્વારા જાહરે કરિામાું આિતી કોવિડ – ૧૯ િી િખતોિખતિી ગાઇડલાઇિનયું ચસૂ્તપણે પાલિ કરિાનયું 
રહશેે. કમુચારીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓએ માસ્ક પહરેવયું (ફેસ કિર) તેમજ સામાજજક અંતર જાળિિાનયું રહશેે. 

 

                                                                                                   
                 પરીક્ષા વનયામક 
બબડાણ : પરીક્ષા કેન્દ્રોની યાદી 
 

િું :- બીકેએિએમર્ય/પરીક્ષા/૧૩૫૫/૨૦૨૧ 

ભતતકવિ િરવસિંહ મહતેા ર્યવિિવસિટી, 
ગિિુમેન્ટ પોલીટેકિીક કેમ્પસ, ભતતકવિ િરવસિંહ મહતેા ર્યવિિવસિટી રોડ, 
ખદડયા, જયિાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૧ 
 

પ્રવત,     
          ર્યવિિવસિટી સુંલગ્િ કાયદા વિદ્યાશાખાિી તમામ કોલેજોિા આચાયુશ્રીઓ//સ્ર્થળ સુંચાલકશ્રીઓ, સુંસ્ર્થાિા િડાઓ તેમજ વિદ્યાર્થી  
          ભાઇઓ તેમજ બહિેો તરફ.... 
 

નકલ સવિનય રિાના:- 
(૧) માિ.કયલપવતશ્રી/કયલસચચિશ્રીિા અંગત સચચિશ્રી          
(૨) આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ ર્થિા અરે્થ.) 
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Sr. 

No.
EXAM CENTER COLLEGE NAME COURSE

NO. OF 

STUDENTS

1

J.J.C. EDUCATION TRUST 

SANCHALIT LAW COLLEGE, 

JUNAGADH

J.J.C. EDUCATION TRUST SANCHALIT 

LAW COLLEGE, JUNAGADH
LL.B. 124

124

2
H.M. PATEL LAW COLLEGE - 

JUNAGADH
H.M. PATEL LAW COLLEGE - JUNAGADH LL.B. 37

37

3
SHRI SAURABH LAW COLLEGE - 

 VISANVEL

SHRI SAURABH LAW COLLEGE - 

VISANVEL
LL.B. 97

97

4
SHRI ARJUN LAW COLLEGE, 

SUPASI
SHRI ARJUN LAW COLLEGE, SUPASI LL.B. 27

27

5
SHRI A.R.BHATT COMPUTER & 

SCI. COLLEGE- UNA

SHRI A.R.BHATT COMPUTER & SCIENCE 

COLLEGE, UNA
LL.B. 44

44

6

    SHRI SARASWATI COLLEGE 

OF EDUCATION 

GIR GADHADA

SHRI SARASWATI COLLEGE OF 

EDUCATION, GIR GADHADA
LL.B. 144

144

7
D.D. KOTIYAWALA LAW 

COLLEGE,  PORBANDAR

D.D. KOTIYAWALA LAW COLLEGE, 

PORBANDAR
LL.B. 122

122

595GRAND TOTAL

    ભક્તકવિ નરવ િંહ મહેતા યવુનિવ િટી - જુનાગઢ.          

તા. ૨૩/૦૮/૨૦૨૧ થી શરૂ થનાર એલએલ. બી.  ેમ. ૨  ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રોની યાદી

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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