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ગજુરાત યનુિવનસિટી ત્રણ વર્ષ એલએલ. બી અભ્યાસક્રમ સેમેસ્ટર-1 પ્રવેશ અંગેિી િોટીસ 

વર્ષ-2019-20 

1 ત્રણ વર્ષ એલએલ.બી અભ્યાસમાાં સેમેસ્ટર-1માાં પ્રવેશ માટેની કાયષવાહી તા-06-06-2019 થી તા-
14-06-2019દરમ્યાન ગજુરાત યનુનવનસિટીની વબેસાઈટ https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ 

પર મકેુલ સચૂના મજુબ ઓન લાઈન અરજીઓ સ્વીકારવામાાં આવશે. આ અંગેની બકુલેટ તમામ 
નવધાર્થીઓએ કાળજીપવૂષક વાાંચી લેવી. પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો સચૂચત કાયષિમ પાના નાંબર ૪૮ પર 
છે.  

2 માન્ય યનુનવનસિટીમાાંર્થી 45% કે વધ ુ(SC/ST) માટે 40 % કે વધ ુઅન ેSEBC કેટેગરી માટે 42 % 
કે વધુ ( સાર્થ ેસ્નાતક ર્થયેલ નવદ્યાર્થીઓ આ અભ્યાસિમમાાં પ્રવેશ મળેવવા ઓનલાઈન 
અરજી કરી શકશે. 

3 સેમેસ્ટર નસસ્ટમિાાં નવધાથીઓએ સ્િાતક પરીક્ષાિાાં છેલ્લા બે સેમેસ્ટરિાાં માર્કસષ તથા ટકા 
અપલોડ કરવા.  વાનર્િક નસસ્ટમિાાં નવધાથીઓએ છેલ્લા વર્ષિી પરીક્ષાિાાં માર્કસષ તથા ટકા 
અપલોડ કરવા.  અન્ય યિુીવસીટીમાાંથી આવતા નવદ્યાથીઓએ જો તેમિી સ્િાતક પરીક્ષાિી 
છેલ્લા બે સેમેસ્ટરિી કે છેલ્લા વર્ષિી માકષશીટમાાં માર્કસષ કે ટકા િ લખેલ હોય તથા માકષશીટમાાં 
માત્ર ગે્રડ કે CGPA  લખેલ હોય તેમણે પોતાિી યિુીવસીટીિા સક્ષમ અનધકારી પાસેથી “સમકક્ષ 
ટકા”નુાં (Equivalent Percentage) સટીફીકેટ કઢાવી તે મજુબિી ટકાવારી દશાષવાવિી રહશેે તથા 
આ સટીફીકેટ ઓિ લાઈિ અરજી કયાષ બાદ હલે્પ સેન્ટર પર વેરીફીકેશિ કરાવતી વખતે અચકૂ 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. અન્યથા ફોમષ વેરીફાય થશે િહહ તથા આવા નવદ્યાથીનુાં િામ મેરીટમાાં ગણાશે 
િહહ.  

4 આ અભ્યાસિમમાાં અરજી કરવા સૌ પ્રર્થમ નવદ્યાર્થીએ માક્રહતી પસુ્સ્તકામાાં દશાષવેલ 
હલે્પસેન્ટરો/કોલેજો પરર્થી (જેની યાદી ગજુરાત યનુનવનસિટી વેબસાઈટ પરની માક્રહતી 
પસુ્સ્તકામાાં (page No.45-46) પર મકેુલ છે. તા.06/06/2019 થી તા.14/06/2019 દરમ્યાન (રજાના 
ક્રદવસો નસવાય) જઈ (રૂ.175/- ભરી પીન નાંબર મેળવવાનો રહશેે. પીન નાંબર મેળવ્યા બાદ 
માક્રહતી પસુ્સ્તકામાાં આપેલ સચુના માગષદશષન કાળજીપવૂષક વાાંચી તે મજુબ નવધાર્થીએ જાત ે
ગજુરાત યનુનવનસિટીની વબેસાઈટ https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ પર ઓન લાઈન 
રજીસ્રેશન કરવાનુાં રહશેે.  

5 ઓન લાઈન રજીસ્રેશન માટે લોગઓન કરતા પહલેા દરેક નવધાર્થીએ પોતાના પાસપોટષ સાઇઝ 
ફોટાની સોફ્ટ કોપી (10 kb to 50 kb સાઇઝ JPG ફાઈલમાાં) તર્થા પોતાની સહીની સોફટ કોપી 
(5kb ર્થી ૩૦ kb સાઇઝ JPG File)માાં  સાર્થ ેરાખવાની રહશેે. તર્થા પોતાનો મોબાઈલ ફોન સાર્થ ે
રાખવો અનનવાયષ છે.  

6 ત્રણ વર્ષ એલએલ. બી અભ્યાસિમ માટે પોતાનુાં ઓનલાઈન રજીસ્રેશન કરતી વખત ે નવદ્યાર્થીએ 
વેબસાઈટ પર જ પોતાના સ્નાતક (ગ્રેજ્યએુટ) અભ્યાસિમનાાં છેલ્લા ચાર સેમેસ્ટર (કે છેલ્લા 
બે વર્ષ) H.S.C. પરીક્ષાના માર્કસષ તર્થા જન્મ તારીખની નવગતો આપવાની રહશેે તર્થા ફોટોગ્રાફ 
અને સહી સોફટ કોપીમાાંર્થી અપલોડ કરવાની રહશેે. તર્થા છેલ્લા બ ે સેનમસ્ટરની (કે છેલ્લા 
વર્ષની) માકષશીટ અપલોડ કરવાની રહશેે.  
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7 જે નવધાર્થીઓએ તેમની ર્કવાચલફાઇગ પરીક્ષા (ગ્રેજ્યએુશન) એનપ્રલ/મેં 2019મા ગજુરાત 
યનુનવસીટીમાાંર્થી જ પાસ કરેલ હોય તર્થા જેઓ ઓપન (જનરલ) કેટેગરીમાાં આવતા હોય 
(SC/ST/SEBC તર્થા Phd. Handi. નસવાય) તેમના સેનમસ્ટર ૫ અને ૬ નાાં માકષસ અન્ય નવગતો 
ભરતા સોફ્ટવેર આપોઆપ લઇ લેશે. તર્થા આવા નવધાર્થીઓને ઓન લાઈન રજીસ્રેશન પરુુ  
ર્થયેર્થી વેબસાઈટ પર જો SUCCESSFUL REGISTRATION : NO NEED TO VERIFY DOCUMENTS 

AT HELP CENTERS લખલે આવે તો તેમણ ેમાત્ર આ નવગતની નપ્રન્ટ આઉટ લઇ રાખવી.આવા 
નવધાર્થીઓએ હલે્પ સેન્ટરમાાં અસલ દસ્તાવેજો સાર્થ ે વકે્રરફાય કરાવવાનુાં રહશેે નહી, તેમણ ે
પ્રોનવઝનલ મેરીટ લીસ્ટની રાહ જોવી.    

   આ નસવાય અન્ય તમામ નવધાથીઓ (હરઝવષ કેટેગરી, રીપીટર નવદ્યાથીઓ, જેમણે વર્ષ-
2019 પહલેા ગજુરાત યનુિવનસિટીમાાંથી જ  ગે્રજ્યએુશિ પરીક્ષા આપેલ છે તેવા તથા અન્ય 
યનુિવસીટીિા નવદ્યાથીઓ) તેમિા રજીસ્રેશિ બાદ વેબસાઈટ પર VERIFY THE DOCUMNENTS 

AT CONCERNED HELP CENTER લખેલ આવે તો તેિી નપ્રન્ટ લઇ આવા તમામ નવધાથીઓએ 
માહહતી પસુ્સ્તકામાાં લખેલ (જે તે કેટેગરી મજુબિાાં) હલે્પસેન્ટરો ઉપર તા. 15-6-2019 સધુીમાાં 
અસલ દસ્તાવેજો સાથે જઈ વેહરહફકેશિ કરાવી તેિી કોપી જમા કરાવવાિી રહશેે તથા 
હલે્પસેન્ટરમાાંથી Inward Receipt લેવાિી રહશેે અન્યથા તેમનુાં િામ મેહરટ લીસ્ટમાાં સમાનવષ્ટ 
થશે િહી. હલે્પ સેન્ટરોિી યાદી માક્રહતી પસુ્સ્તકામાાં પાના નાંબર 45-46 ઉપર મકેુલ છે. 

 ગે્રડ/CGPA ધરાવતા નવધાથીઓ માટે :-  

8  જે નવદ્યાથીઓિી Mark-Sheetમાાં માર્કસષ/ટકાવારી દશાષવેલી િ હોય એટલે કે 
ગે્રડ/CGPA/માર્કસષ નસવાયિી પદ્ધનત અપિાવેલ હોય તો તેવા હકસ્સામાાં નવધાથીએ 
પોતાિા બોડષ /યનુિવસીટીમાાંથી ટકાવારીમાાં રૂપાાંતહરત Equvivalent Certificate લાવવુાં 
ફરજીયાત છે. તેિા નસવાય તેમનુાં ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવશે િહહ. 

9 SC, ST, SEBC તર્થા Phy. Handi કેટેગરીના નવધાર્થીઓએ ઓરીજીનલ પ્રમાણપત્રો સાર્થ ે જ 
હલે્પલાઇન સેન્ટરમાાં જવાનુાં રહશેે. 

10 SEBC (આનર્થિક અને આનર્થિક પછાત વગષ)નાાં  નવધાર્થીઓએ ફોમષ વેરીફાય કરાવતી વખતે પ્રવેશ 
તારીખનાાં ત્રણ વર્ષ પહલેા સધુીના ગજુરાત રાજ્યના સમચુચત સત્તાનધકારી દ્રારા આપવામાાં 
આવેલ નોન કીમીલેયર સક્રટિ, (અસલ કોપી)માાં અચકૂ સાર્થે લાવવુાં, અન્યર્થા તેમની નોધણી 
જનરલ કેટેગરીમાાં ર્થયેલ ગણાશે. 

11 આનર્થિક રીતે પછાત – Economically Backward Section (EWS) કેટેગરીમાાં આવતા નવદ્યાર્થીઓએ 
ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા સચૂચત સક્ષમ અનધકારી પાસેર્થી EWSનુાં સટીફીકેટ મેળવી પ્રવેશ ફોમષ ભરી 
હલે્પ સેન્ટર પર ચેક કરાવવાનુાં રહશેે. બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ ઇન્ન્ડયાની માંજુરી મળ્યેર્થી જ EWS 
કેટેગરીમાાં પ્રવેશ આપી શકાશે અન્યર્થા આવા નવદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ જનરલ કેટેગરીમાાં ર્થશે.   

12 Phy. Hadi કેટેગરીિાાં નવધાથીઓએ ૪૦ % કે વધ ુશારીહરક અક્ષમતા અગેનુાં નસનવલ સર્જિનુાં 
અસલ પ્રમાણ-પત્ર લાવવાનુાં રહશેે.  
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13 ગજુરાત રાજ્ય બહારિી અન્ય યનુિવનસિટી (ગજુરાત યનુિવનસિટી નસવાય)માાંથી અભ્યાસ કરેલ 
નવધાથીઓએ ઓિલાઇિ અરજી કરતા પહલેા ગજુરાત યનુિવનસિટીમાથી Provisional Eligibility 

Certificate (PEC) મેળવી લેવાન ુરહશેે. Provisional Eligibility Certificate (PEC) સટીફીકેટ માટે 
ઓિલાઈિ ગજુરાત યનુિવનસિટીિી વેબસાઈટ પરથી અરજી કરવાિી રહશેે. અરજી કરી તેિી 
નપ્રન્ટ લઇ નવધાથીએ અસલ માકષશીટ દસ્તાવેજો સાથે ગજુરાત યનુિવનસિટીમાાં જઈ નિયત ફી 
ભરી Provisional Eligibility Certificate (PEC) સટીફીકેટ મેળવાનુાં રહશેે.  

14 જે નવધાર્થીઓ ગજુરાત રાજ્યની જ અન્ય યનુનવનસિટીમાાંર્થી સ્નાતક ર્થયલે હોય/છેલ્લી પરીક્ષા 
આપેલ હોય તમેણ ેહાલ Provisional Eligibility Certificate (PEC) સટીફીકેટ લેવાનુાં િથી પરાંત ુ
આવા નવધાથીઓએ એર્કવાર એડનમશિ લઇ લીધા બાદ Provisional Eligibility Certificate (PEC) 
સટીફીકેટ મેળવવાનુાં રહશેે.  

15 જે નવધાર્થીઓએ સ્નાતક પરીક્ષા અન્ય યનુનવનસિટીમાાંર્થી  પાસ કરેલ હોય તર્થા ત્યારબાદ ગજુરાત 
યનુનવનસિટીનો કોઈ અભ્યાસક્ર્મ કરેલ હોય તેમનો સમાવેશ “other University” માાં ર્થશે. પરાંત ુ
આવા નવધાર્થીઓએ ગજુરાત યનુનવનસિટીમાાંર્થી Provisional Eligibility Certificate (PEC) સટીફીકેટ 
લેવાન ુ રહશેે નહી. પરાંત ુ જે નવદ્યાર્થીઓએ ગજુરાત યનુીવસીટીમાાંર્થી સ્નાતક ર્થઇ અન્ય 
યનુીવસીટીમાાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેમણ ે િમાાંક ૧૨ તર્થા ૧૩ ની જોગવાઈ મજુબ હાલ 
Provisional Eligibility Certificate (PEC) સટીફીકેટ લેવાનુાં રહશેે પણ તેઓિો સમાવેશ ગજુરાત 
યિુીવસીટીિા નવદ્યાથીઓિી કેટેગરીમાાં જ થશે. 

16 CA, CS કે અન્ય ફુલટાઇમ કોસષ કરતા નવધાથીઓ આ અભ્યાસિી સાથે બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ    
ઇન્ન્ડયાિાાં નિયમાનસુાર એલએલ. બી િો અભ્યાસ કરી શર્કતા િથી. ત્રણ વર્ષિો એલએલ. બી 
અભ્યાસક્રમ ફુલટાઇમ અભ્યાસક્રમ છે તથા તેમાાં બાર કાઉસ્ન્સલ ઓફ ઇન્ન્ડયાિા નિયમો તેમ 
જ ગજુરાત યિુીવસીટી ઓડીિન્સ મજુબ  ૭૫ % હાજરી અનિવાયષ છે.   

17 નિયત તારીખે (અથવા ત્યારબાદિી સચૂિત તારીખે) ગજુરાત યનુિવસીટી વેબસાઈટ ઉપર 
પ્રોનવઝિલ મેહરટ લીસ્ટ મકુવામાાં આવશે જે નવધાથીિાાં માકષસ, કેટેગરી તથા તેણે ભરેલ કોલેજ 
નવકલ્પોિા આધારે જે નવધાથીિાાં માકષસ, કેટેગરી, તથા તેણે ભરેલ કોલેજ નવકલ્પિાાં આધારે 
મકુવામાાં આવશે. આ લીસ્ટમાાં જો કોઈ માકષસ/કેટેગરીિી ભલુ જણાય તો નવધાથીએ જે હલે્પ 
સેન્ટરોમાાં ફોમષ વેરીફાય કરાવેલ હોય ત્યાાં જ જઈ નિયત સમયગાળામાાં જઈ જરૂરી દસ્તાવેજો 
સાથે લેચખત અરજી આપી સધુારો કરવો. નિયત સમયગાળા બાદ સધુારો ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે 
િહી.  

18 ફાઈિલ મેહરટ ચલસ્ટમાાં નવધાથીનુાં િામ છે કે િહહ તે નવદ્યાથી પોતાિા રજીસ્રેશિ િાંબર, પીિ 
િાંબર આપી ગજુરાત યિુીવસીટીિી વેબ સાઈટ પરથી જોઈ શકશે. જો નવદ્યાથીિો સમાવેશ 
પ્રથમ મેરીટ લીસ્ટ માાં થયેલ હોય તો તેણે Admission Offer Letter તથા Bank Receipt િી  
નપ્રન્ટ લઇ Kotak Mahindra BANK માાં (Kotak Mahindra Bank Branch Address ગજુરાત 
યનુિવનસિટી વેબસાઈટ પર મકેુલ ત્રણ વર્ષ એલએલ.બીિી માહહતી પસુ્સ્તકામાાં pages 49-55 પર 
જોઈ કોઈ પણ બ્રાન્િમાાં રૂબરૂ કે ઓિ લાઈિ  ફી પેટે નિયત રકમ ભરી (ભાઈઓ રૂ.૫૦૦/- તથા 
બહિેો રૂ.૨૦૦/-) તેિે ફાળવામાાં આવેલ કોલેજ પર નિયત હદવસોમાાં કોલેજ સમય દરમ્યાિ 
જઈ જરૂરી અસલ દસ્તાવેજો બતાવી, બાકીિી ફી ભરી પ્રવેશ મેળવી લેવાિો રહશેે.  નિયત 
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સમય બાદ નવધાથીિો પ્રવેશ માટે હક રહશેે િહી, તથા પ્રવેશ આપોઆપ રદ્દ થશે. ફાઇિલ 
મેરીટ લીસ્ટમાાં િામ હોય તે નવધાથીઓ જ એડનમશિ ઓફર લેટરિી નપ્રન્ટ કાઢી શકશે. 

19 જે નવધાથીનુાં િામ પ્રથમ મેરીટ લીસ્ટમાાં િ આવે તેણે બીજા મેહરટ લીસ્ટ સધુી રાહ જોવી. 
બીજા રાઉન્ડ વખતે તેની તારીખ / જાહરેાત બાદ પ્રર્થમ રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ ન મળેવેલ હોય/ન 
લીધેલ હોય તવેા નવદ્યાર્થીઓએ રજીસ્રેશન ફોમષની નવી નપ્રન્ટ આઉટ લવેી જેના પર નવધ્યાર્થીનો 
General Rank, Category Rank, Sub-Category અન ેટકાવારી ઉપરાાંત Online Registration 
and Offline Admission (Round-2) પણ છપાયેલ હશે.  

20 જેની એક કરતાાં વધારે નપ્રન્ટ આઉટ લઈને જે તે લો કોલેજોમાાં પ્રવશે મેળવવો હોય તે બધી જ 
લો કોલેજોમાાં કોલેજના સમય પ્રમાણે નનયત તારીખ સધુીમાાં ફોમષ જમા કરાવવા.  

21 ફોમષ જમા કરાવ્યા પછી નવધ્યાર્થીએ જે તે કોલજે પાસેર્થી રસીદ અચકૂ મેળવવી. દરેક કોલેજ 

બીજા રાઉન્ડનુાં કેટેગરી મજુબ મેરીટ(સીટ ખાલી હોય તેટલુાં જ કેટગરી મજુબનુાં) બનાવી GUAC 
દ્વારા નનયત કરેલ તારીખે મકુશે.જે કોલેજમાાં નવદ્યાર્થીનુાં નામ હોય તેમને તે કોલેજમાાં 
નનયત સમયમાાં જ પરેુપરૂી ફી ભરવી તમેજ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની અસલ નકલ બતાવી 
પ્રવેશ મેળવી લવેો.. નિયત સમય બાદ નવધાથીિો પ્રવેશ માટે હક રહશેે િહી, તથા પ્રવેશ 
આપોઆપ રદ્દ થશે. સેકન્ડ મેરીટ લીસ્ટમાાં િામ હોય તે નવધાથીઓ જ એડનમશિ ઓફર લેટરિી 
નપ્રન્ટ કાઢી શકશે. પહલેા કે બીજા મેરીટ લીસ્ટમાાં પ્રવેશ મેળવી લીધેલ  નવધ્યાર્થી ત્રીજા રાઉન્ડમાાં 
ભાગ લઈ શકશે નહીં.    
21. ત્રીજો રાઉન્ડ : (જે કોલેજમાાં બીજા રાઉન્ડ બાદ જગ્યા ખાલી હોય ત્યાાં જ) 

 ત્રીજા રાઉન્ડમાાં એડનમશન માટે પાત્રતા ધરાવતા  

a. તમામ રજજસ્ટડષ થયેલા નવધ્યાથીઓ: 
(i) રજજસ્ટડષ નવધ્યાર્થીઓએ રજીસ્રેશન ફોમષની નવી નપ્રન્ટ આઉટ લેવાની રહશેે, જેના 

પર સ્નાતક પરીક્ષાની (Qualifying Exam) ની ટકાવારી ઉપરાાંત Online 
Registration and Offline Admission (Round-3) છપાયેલ હશે.  

(ii) જૂના રજજસ્ટડષ ર્થયેલ નવધ્યાર્થીએ અગાઉ વેક્રરક્રફકેશન કરાવેલ હોય ફર્કત 
રજીસ્રેશન ફોમષ સારે્થ જરૂરી દસ્તાવેજ જે તે કોલેજ માાં જમા કરાવવાના રહશેે.  

(iii) નવધ્યાર્થી ફોમષ જમા કરાવ્યાની રસીદ કોલેજ પાસરે્થી અચકૂ મેળવી લેવી.  

(iv) પ્રર્થમ રાઉન્ડ અને બીજા રાઉન્ડનુાં રજીસ્રેશન ફોમષ ત્રીજા રાઉન્ડ માટે 
સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં.   

(v) રજીસ્રેશન ફોમષની એક કરતાાં વધારે નપ્રન્ટ આઉટ લઈને જે તે કોલેજોમાાં પ્રવેશ 
મેળવવો હોય તે બધી જ કોલેજોમાાં કોલેજના સમય પ્રમાણે ફોમષ જમા કરાવવા.  
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b. રજજસ્ટડષ િહીં થયેલા નવધ્યાથીઓ:  

(vi) રજજસ્ટડષ નહીં ર્થયેલા નવધ્યાર્થીઓનુાં રજીસ્રેશન બીજો રાઉન્ડ પરૂો ર્થયા બાદ જ  
કરી શકશે. 

(vii) ત્રીજા રાઉન્ડ વખતે નવા રજજસ્ટડષ ર્થયેલ નવધ્યાર્થીઓએ પ્રમાણપત્રોનુાં જે તે 
કોલેજમાાં વેક્રરક્રફકેશન કરાવીને જમા કરાવવાના રહશેે.  

(viii) નવધ્યાર્થી ફોમષ જમા કરાવ્યાની રસીદ કોલેજ પાસરે્થી અચકૂ મેળવી લેવી.  

(ix) નવધાર્થીને પ્રર્થમ રાઉન્ડમાાં ફાળવવા આવેલ કોલેજમાાં પોતે પ્રવેશ ન લે તો 
બીજા રાઉન્ડમાાં અને તે પછીના રાઉન્ડમાાં તેની પ્રર્થમ રાઉન્ડની ફાળવણી અંગે 
અનધકાર રહશેે નક્રહ. 

(x) રજીસ્રેશન ફોમષની એક કરતાાં વધારે નપ્રન્ટ આઉટ લઈને જે તે કોલેજોમાાં પ્રવેશ 
મેળવવો હોય તે બધી જ કોલેજોમાાં કોલેજના સમય પ્રમાણે ફોમષ જમા કરાવવા.  

22 કોલેજ પાસે બીજા રાઉન્ડ બાદ જેટલી બેઠકો ખાલી રહશેે તેટલી જ બેઠકો માટે ઇન્ટર સે મેરીટ 

બનાવવુાં.  દરેક કોલેજ ત્રીજા રાઉન્ડનુાં ઇન્ટર સે મેરીટ લીસ્ટ બનાવી GUAC દ્વારા નનયત 
કરેલ તારીખે મકુશે.જે કોલેજમાાં નવદ્યાર્થીનુાં નામ હોય તેમને તે કોલેજમાાં નનયત સમયમાાં 
જ પરેુપરૂી ફી ભરવી તેમજ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની અસલ નકલ બતાવી પ્રવેશ મેળવી 
લેવો..  નિયત સમય બાદ નવધાથીિો પ્રવેશ માટે હક રહશેે િહી, તથા પ્રવેશ આપોઆપ રદ્દ 
થશે. ત્રીજા મેરીટ લીસ્ટમાાં િામ હોય તે નવધાથીઓ જ એડનમશિ ઓફર લેટરિી નપ્રન્ટ કાઢી 
શકશે. 

23 જે નવધાથીઓિી વય તા.15/06/2018 િાાં રોજ ૩૦ વર્ષ કે તેથી વધ ુ(SC તથા ST કેટેગરીિાાં 
નવધાથીઓિી વય ઉપરોર્કત તારીખિાાં રોજ ૩૫ વર્ષ કે વધ ુ) હોય તેમણે એડનમશિ ઓફર 
થયેથી જે તે કોલેજમાાં Undertaking આપવાનુાં રહશેે કે તેમિે સવોચ્િ અદાલતિાાં વિગાળાિાાં 
ચકુાદાિા આધારે શરતી પ્રવેશ મળે છે. તથા તેમિો આ શરતી પ્રવેશ સવોચ્િ અદાલતિાાં 
આખરી ચકુાદાિે આનધિ રહશેે.  આ Undertaking િો િમિુો ગજુરાત યનુિવનસિટી વેબસાઈટ 
પર મકેુલ ત્રણ વર્ષ એલએલ. બીિી માહહતી પસુ્સ્તકામાાં (Page No.47) આપેલ છે.  

 

નોધ :- આ િોહટસ નવધાથીઓિે અનકુુળતા માટે છે નવગતવાર અિે 
સિોટ માહહતી માટે ગજુરાત યનુિવનસિટીિી વેબસાઈટ 

https://eform.gujaratuniversity.ac.in/ ઉપર મકુવામાાં આવેલ 
માહહતી પસુ્સ્તકા જોવી.  
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