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ક્રર્ાાંકઃ પરરક્ષા/4-અ/9418/2022 તા. 22-08-2022 

 

પરરપત્રઃ 246 

 
 

ર્ાન. કુલપતતશ્રીના આદેશાનસુાર ગજુરાત યતુનવતસિટી સાંલગ્ન લો, તવદ્યાશાખાના આચાર્મશ્રી / ભવનોના અધ્ર્ક્ષશ્રી ઓને આથી 
જણાવવાર્ાાં આવે છે કે ગજુરાત યતુનવસીટીની લો, તવદ્યાશાખા LLM Sem- 1ની  રીપીટર પરીક્ષાઓના આવેદનપત્રો અને ફી 
ભરવાની / જર્ા કરાવવાની તારીખ જાહરે કરવાર્ાાં આવે છે, સદર પરરપત્ર મજુબની કાર્મવાહી પણૂમ કરીને પરીક્ષા ફોર્મ ગજુરાત 
યતુનવતસિટી કાર્ામલર્ને ર્ોકલી આપવા જણાવવાર્ાાં આવે છે.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ઉપરોક્ત પરરક્ષાઓ ર્ાટે રે્ન્યઅુલ પરરક્ષા ફોર્મ ભરવાના રહશેે. તે ર્ાટે આ પરીપત્ર સાથે સારે્લ બ્લેન્ક ફોર્મર્ાાં સાંસ્થાએ તવદ્યાથી 
પાસે ઓફલાઈન- રે્ન્યઅુલ ફોર્મ ભરાવી ઉપરોક્ત કોલર્ નાં ૯ ર્ાાં જણાવ્ર્ા સધુીર્ાાં ગજુરાત યતુનવતસિટી ખાતે રૂબરૂ જર્ા કરાવવાના 
રહશેે. આપની સાંસ્થાર્ાાં આગાર્ી પરરક્ષાઓર્ાાં બેસનાર પ્રોગ્રાર્ દીઠ-સેર્સ્ટર દીઠ–રેગ્યલુર-રીપીટર દીઠ તવદ્યાથીઓની સાંખ્ર્ા પ્રર્ાણે 
તવગતો ઓફલાઈન ભરી, અને તપ્રન્ટ લઈ પરરક્ષા ફી “કુલસચિવ, ગજુરાત યનુિવનસિટી, અમદાવાદ-380009”િા િામિા અલગ 
અલગ  િેક (સસં્થાિા બેંક ખાતાિો) / ડિમાન્િ ડ્રાફ્ટ (િેક / ડિમાન્િ ડ્રાફ્ટ કોઈપણ સજંોગોમા ંરીટનમ થાર્ તો રૂતપર્ા 2000/- ચેક 
રીટનમ ચાર્જ ચકૂવવાનો રહશેે) કઢાવી બારી નાં - 19 , ગજુરાત યતુનવસીટી પરના કોટક બેંક કાઉન્ટર પર તનર્ત તારીખ સધુીર્ાાં 
જર્ા કરાવવાની રહશેે.  

2. કોલર્ નાં. ૦૯ર્ાાં દશામવલે તારીખ સધુીર્ાાં પરીપત્ર સાથે સાર્ેલ બ્લેન્ક ફોર્મર્ાાં સાંસ્થાએ પણૂમ કરી. કોલર્ નાં. ૦૯ર્ાાં 
દશામવેલ તારીખથી કાર્કાજના બે રદવસર્ાાં તવદ્યાથીની પરીક્ષા ફોર્મની ર્ાદીની બ ેનકલર્ાાં તપ્રન્ટ લઈ યતુનવતસિટી 
કાર્ામલર્ર્ાાં જર્ા કરાવવાની રહશેે.  

3. પરરક્ષા આવેદનપત્ર સાથે રીપીટર તવદ્યાથીએ પાસ કરેલ તર્ાર્ પ્રર્ત્નોના ગણુપત્રકની નકલ અવશ્ર્ બબડવાની રહશેે અને આવા 
રીપીટર તવદ્યાથીઓનુાં બાંડલ અલગથી જર્ા કરાવવુાં ફરજજર્ાત છે. તેના વગર ફોર્મ સ્સ્વકારવાર્ાાં આવશે નહીં, જેની નોંધ લેવી. 

4. યતુનવતસિટી ખાતે આવેદનપત્ર ર્ોકલતા અગાઉ તર્ાર્ પ્રકારની ચકાસણી કરી લેવી જેથી બાદર્ાાં સધુારાવધારા કરવા ર્ાટેની 
કોઈ કાર્મવાહી કરવી પડે નહીં. 

5. અધરુી કે ખોટી તવગતોવાળા આવેદનપત્રો ર્ોકલવાર્ાાં આવશે અને તેના કારણે તવદ્યાથીના નાર્ર્ાાં, તવષર્ર્ાાં, ફોટાર્ાાં, એનરોલરે્ન્ટ 
નાંબરર્ાાં કે અન્ર્ કોઈ બાબતર્ાાં ક્ષતત જણાશે તો તે અંગે યતુનવતસિટીની કોઈ જવાબદારી રહશેે નહીં. 

Sr Course Sem 
Exam 
 Fee 

Pract 
 Fee 

Form 
 Fee 

Total 

ગજુ.યનુિ. 
દ્વારા પરીક્ષા 
ફોમમ પોટમલ 
પર મકુવાિી 

તારીખ  

કોલેજ દ્વારા 
લેટ ફી વગર 
પરીક્ષા ફોમમ 
ઓિલાઈિ 
પોટમલ પર 
અપલોિ 
કરવાિી 

છેલ્લી તારીખ  

પરીક્ષાિી 
સભંનવત 
તારીખ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1 LLM 1 550 - 25 575 23-Aug 01-Sept 06-Sept 
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6. કોલેજોએ કોઈપણ સજંોગોમા ંનવદ્યાથીઓિે યનુિવનસિટી કાર્ામલર્ ખાતે ફોમમ જમા કરાવવા મોકલવા િહીં, જેિી ખાસ િોંધ લેવી. 
7. આપની સાંસ્થાર્ાાં આગાર્ી પરરક્ષાઓર્ાાં બેસનાર પ્રોગ્રાર્ દીઠ સેર્સ્ટર દીઠ તવદ્યાથીઓની સાંખ્ર્ા પ્રર્ાણે તવગતો ઓફલાઈન ભરી 

ફી ની રકર્નો ચેક /ડીર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ “કુલસચિવ, ગજુરાત યનુિવનસિટી, અમદાવાદ-380009”િા િામિા અલગ અલગ િેક (સસં્થાિા 
બેંક ખાતાિો) લઈ એક કોપી એકાઉન્ટ તવભાગ તથા એક કોપી પરરક્ષા તવભાગ ખાતે ફોર્મ સાથે જર્ા કરાવવાની રહશેે. 

8. દરેક પ્રોગ્રાર્ દીઠ સેર્સ્ટર દીઠ ચલણ તથા ફી ની રકર્ અલગ-અલગ જર્ા કરાવવાની રહશેે. 
9. જે તવદ્યાથીઓએ યતુનવસીટીની બાહ્ય (External) પરીક્ષા પાસ કરેલ હોર્ પરાંત ુર્ાત્ર આંતરરક (Internal) પરીક્ષા જ પાસ કરવાની 

બાકી હોર્ તેવા તવદ્યાથીઓએ પણ સબાંતધત સેરે્સ્ટર ના પરીક્ષા ફોર્મ અચકૂ ભરવાના રહશેે. યતુનવસીટીની પરીક્ષા શરુ થર્ા બાદ 
આવા કોઈપણ ફોર્મ સ્વીકારી શકાશે નરહ જેની નોંધ ખાસ નોંધ લેવી.   

 

પરીક્ષા તનર્ાર્ક  

 

પ્રતત,      

1. ગજુરાત યતુનવતસિટી સાંલગ્ન આર્ટમસ, કોર્સમ, સાર્ન્સ, લો, એજ્યકેુશન તવદ્યાશાખાના આચાર્મશ્રી/ભવનોના અધ્ર્ક્ષક્ષી/ર્ાન્ર્ 
અનસુ્નાતક કેન્રોના અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ તરફ. 

2. ર્ાનનીર્ કુલપતતશ્રી તથા ઉપકુલપતતશ્રીના અંગત સબચવશ્રી તરફ. 
3. ર્ાનનીર્ કુલસબચવશ્રીના અંગત ર્દદનીશશ્રી તરફ. 
4. તર્ાર્ તવભાગોના વડાશ્રીઓ/અધ્ર્ક્ષશ્રીઓ તરફ. 
5. ડાર્રેક્ટશ્રી, રોલવાલા કોમ્પ્યટુર સેન્ટર તરફ. 
6. પરરક્ષા તવભાગના તર્ાર્ અતધકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓ તરફ. 
7. ઈન્ફોરે્શનસેન્ટરતરફ. 
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GUJARAT UNIVERSITY 
Application form for admission to the Course__________ Sem ________________ Reg / Ext 

Exam Fresh / Repeater Month__________ - Year__________ 

Form Fee Rs. 25 /- 
 

1. Prev. Seat No : 6. Enrol. No : 

2. College : 

3. Center : 7. Combi Code : 

4. Name : 8. Gender : 

5. Category : 9. Medium : 
 

10. I would like to appear in Month -Year University exam in Following Course(s). 
 

Course Code Course Type Course Subject Appear 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

I certify that the details filled in this form are correct. 

 
 

Student's Signature 
 

 

CERTIFICATE 

I Certify that      is 

eligible for admission in Course  Sem as per Gujarat University Ordinance. It is further 

certified that said student has satisfactarily completed the course of studies prescribed for the Course Sem

 in my college and his/her attendance is satisfactory as per Ordinance. 

I also certify that the details filled in this form have been verified and found correct as per college record. 

 
 
 

Sign & Stamp of The Principal 

 


