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Circular No. 138 

 
Subject:: Circular No.  : About LL.B. Semester 6 Clinical Papers’ Viva Voce 
Examination  
 

In the pandemic situation of Covid 19, taking into consideration of the safety and interest of the 
students, the Competent Academic Bodies of the Gujarat University decided that the Gujarat 
University will not conduct viva voce examination in the following papers at the Three Years’ 
LL.B. Programme only for examination of the academic year 2020-21, to be taken in July-
August 2021 : 

 
308 : Drafting Pleading Conveyance,  
311 : Moot Court, Pre-trial preparation and participation in Trial Proceedings 
309 : Professional Ethics & Professional Accounting System 
 

In the papers of 308 : Drafting Pleading Conveyance and 311 : Moot Court, instead of the 90 
marks of Journal and 10 marks viva voce in each of the above two papers, the University will 
give 100 marks in each of above paper based upon evaluation of Journals submitted by the 
student, the continuous evaluation of the students during the entire semester and also considering 
the performance of the students in Oral Advocacy Examination takenby the college during the 
entire semester.  

 
Similarly, the viva voce exam of paper 309 : Professional Ethics & Professional Accounting 
System will also be not engaged by the Gujarat University. Instead of viva exam of 20 marks 
along with theory exam of 80 marks in the above paper, the Gujarat University will give entire 
100 marks considering only the marks obtained by the candidate in theory examination of the 
paper of 309 : Professional Ethics & Professional Accounting System. 
Hence, in the above mentioned circumstances, no viva voce examination will be conducted 
by the Gujarat University in above mentioned papers. 

 
This arrangement is only for the examination taken in July-August 2021 for the academic year 
2020-21 taking into consideration the extraordinary situations due to COVID 19. 

 
 
       For, Controller of Examination 
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ન.ં/પર ા/લો/૮૧૪૭/૨૦૨૧             તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ 

 

પ રપ  ન.ં:૧૩૮ 

 

િવષય: એલએલ.બી. સેિમ ટર-6 લિનકલ પેપસમા ંલેવાનાર વાયવા પર ા બાબત  

 

કોિવદ 19નીઅસાધારણ પ ર થિતને અ લુ ીન ેતેમ જ િવ ાથ ઓની રુ ા અને હતને યાન ેલઈન ે

જુરાત નુીવસ ટ ના સ મ સ ામડંળે ઠરાવેલ છે ક ણ વષ એલએલ.બી. અ યાસ મના સેિમ ટર 

-6ના  લિનકલ પેપસમા ંશૈ ણક વષ 2020-21 ની ુલાઈ-ઓગ ટ 2021 મા ંલેવાનાર પર ામા ં

નીચેના પેપરોમા ંવાયવાની પર ા લેવામા ંઆવશે ન હ.  

308 : Drafting Pleading Conveyance 
309 : Professional Ethics & Professional Accounting System 
311 : Moot Court, Pre-trial preparation and participation in Trial Proceedings 

 

308 : ાફટ ગ અને 309: ટુ કોટના ઉપરો ત પેપસમા,ં દરક પેપરમા ં 90 મા સ જનલના અન ે 10 

મા સ વાયવાન ે બદલે નુીવસ ટ  ુલ 100 મા સ િવ ાથ ઓની જન સ તેમ જ સમ સેિમ ટર 

દર યાન િવ ાથ ઓના કરવામા ંઆવેલ સતત ૂ યાકંન તથા કોલેજ ારા સેિમ ટર દર યાન લેવાયેલ 

ઓરલ એડવોકસીની મૌ ખક પર ાના આધાર આપશે. 
 

તે જ ર તે paper 309 : Professional Ethics & Professional Accounting System પપેરમા ં 80 

મા સ લે ખત પર ા અને 20 મા સ વાયવાના બદલે નુીવસ ટ  આ પેપરના તમામ મા સિવ ાથ એ 

લે ખત પર ામા ં મેળવેલ માકસના આધાર આપશે. ઉપરો ત સજંોગોમાએંલએલ.બી. સેિમ ટર 6 

લિનકલ પેપસમા ં ુલ 40 માકસની વાયાવાની પર ા નુીવસ ટ  ારા લેવાની થતી નથી. 
 

આ યવ થા મા  વષ 2020-21 માટ જ કોિવદ 19ની અસાધારણ પ ર થિતને યાન ેલઈન ે ુલાઈ-

ઓગ ટ 2021 મા ંલેવાનાર પર ા માટ જ અમલી રહશે.  
 

પર ા િનયામક વતી 
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