Gujarat University
3 Years’ LL.B. Semester I Admission Programme
Notice regarding Admission Process on vacant seats at Round 4 :
Three Rounds of On Line Admission at 3 Years’ LL.B. Programme are over.
The list of Center of Legal Education (Law Colleges) showing vacant seats after
Round 3 is uploaded on the website. All eligible students seeking admission at
Round 4 in 3 Years’ LL.B. Programme are intimated to approach at the
concerned Center of Legal Education (Law Colleges) where the seats are vacant
between 28th December 2020 -Monday to 30th December 2020 – Wednesday
and give written application along with the copy of the mark -sheets. The
concerned Center of Legal Education (Law Colleges) will prepare inter se merit
list during 31st December 2020 to 1st January 2021..
• Vacant EWS Category seats being supernumery seats, cannot be
converted into any other category.
• The candidates who have not applied/completed on line Registration
process will also be permitted to apply to the colleges where seats are
vacant.
The candidates may be offered admission thereafter by the concerned Center of
Legal Education (Law Colleges) by preparing inter sect merit and offer
admission in the remaining seats and complete the formalities of admission
process between 31st December 2020 and 1 st January 2021through on line
registration process and commence teaching work in order to comp ly with the
mandatory requirements of the Bar Council of India.
Ahmedabad
Date : 26-12-2020
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૩ વર્ષ એલએલ.બી. ર્સેનિસ્ટર 1 એડિીશિ પ્રોગ્રાિ
રાઉન્ડ 4િાાં બાકી રહેલ ર્સીટિાાં પ્રવેશ કાર્ષવાહી અંગેિી િોટીર્સ

૩ વર્ષ એલએલ.બી. પ્રોગ્રામ ઓન લાઈન એડમીશનના ત્રણ રાઉન્ડ પુરા થાય છે. વેબસાઈટ
પર દરે ક સેન્ટર ઓફ લીગલ એજ્યુકેશન (લો કોલેજો)માાં ત્રણ રાઉન્ડ બાદ રહેતી ખાલી
જગ્યાનુાં લીસ્ટ મુકેલ છે. જે વવદ્યાથીઓ ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા હોઈ તેમણે જે
સેન્ટર ઓફ લીગલ એજ્યુકેશન (લો કોલેજો)માાં ત્રણ રાઉન્ડ પછી ખાલી સીટ હોય તયાાં તા.2812-2020 થી 30-12-2020 સોમવાર થી બુધવારના રોજ જઈ તયાાં લેખખત અરજી તથા માકષ શીટની
કોપી આપવી. દરે ક સેન્ટર ઓફ લીગલ એજ્યુકેશન (લો કોલેજો) તા.31-12-2020 થી 1-1-2021
દરમ્યાન ઇન્ટર સે મેરીટ લીસ્ટ તૈયાર કરી નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાાં લઇ ઓન લાઈન
રજીસ્રેશનની કાયષવાહી પ ૂણષ કરશે.
•

EWS કેટેગરીિી ર્સીટો સુપરન્યુિરી ર્સીટ હોઈ તે અન્ર્ કેટેગરીિાાં ફેરવી શકાશે િહહ.

•

જે નવદ્યાર્થીઓએ ઓિ લાઈિ ફોિષ ભરેલ િર્થી તેઓ પણ આ રાઉન્ડિાાં ભાગ લઇ
શકશે.

સબાંવધત સેન્ટર ઓફ લીગલ એજ્યુકેશન (લો કોલેજો) દ્વારા તેની રાઉન્ડ ૩ બાદ ખાલી રહેતી
જગ્યાઓ પર ઇન્ટર સે મેરીટ લીસ્ટ દ્વારા પ્રવેશ ફાળવી તા. 1-1-2021 સુધીમાાં વવદ્યાથીને પ્રવેશ
આપી ઓન લાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા પ ૂણષ કરવાની રહેશે જેથી શૈક્ષખણક કાયષ તવક્રરત શરુ કરી બાર
કાઉન્ન્સલ ઓફ ઇન્ન્ડયાની ફરજીયાત જોગવાઈઓનુાં પાલન કરી શકાય.

તા. : 26-12-2020
અમદાવાદ
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