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Dt.19 / 10 / 2022

રયત્ર :વલમ :- ળૈક્ષણિક લષ :- ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના એરએર.ફી. ના એનરીસ્ટભેન્ટ અંગે .
આથી વૌયાષ્ટ્ર યવુ નલવવિટી વરંગ્ન આ વાથે વાભેર એરએર.ફી. કોરેજોના આચામષશ્રીઓને જિાલલાન ું
ુ ફની વલગત ધ્માને રઈ એનરીસ્ટભેન્ટ કયલાન ું યશેળે.
કે, લષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ભાટે નીચે મજ
વલગત

મોગ્મતા

Enlistment

After Graduate

ઓડીનન્વ / ઠયાલ / રયત્ર
* 88-3- A, B, C, D તથા 93

અન્મ ઉમોગી રયત્રો તથા લેફવાઈટની વલગત :≥
www.saurashtrauniversity.edu
 Department  Exam Section  Exam Cell (Exam-06)  Circular
રયત્ર ક્રભાાંક : યીક્ષા વેર / ૩૪૫૬૯ / ૨૦૨૨, તા. ૧૧-૦૭-૨૨ ના
Enrollment / Enlistment Circular Annexure - 1 to 9 યાખલાભાાં આલેર છે , જે ધ્માને રેલા વલનાંતી.



ળૈક્ષણિક લષ :- ૨૨-૨૩ ના રો ના એનરીસ્ટભેન્ટ ભાટે ની એન્રી ભાટે ની પી ની વલગત
એનરીસ્ટભેન્ટ ભાટેની એન્રી

રૂ. ૧૦૦ /- વાથે

(થ્રી મય એરએર.ફી.)

તા.૧૯ / ૧૦ / ૨૦૨૨ થી તા.૨૦ / ૧૧ / ૨૦૨૨ સુધી

≥

ુ ફની વલગત ધ્માને રેલાની યશેળે.
એનરીસ્ટભેન્ટ અંગે ની પાઈર જભા કયાલતા વભમે નીચે મજ

-

એરએર.ફી. ભાં પ્રલેળ વષન્ટે જ (%) (ટકાલાયી) ને આધાયે

પ્રલેળ ભલાાત્ર છે , તેના

એનરીસ્ટભેન્ટના પોભષભાં Data ઓનરાઈન FETCH થમેર શોમ કે Data ઓનરાઈન FETCH થમેર ન
શોમ તેલા વલદ્યાથીઓની ૩૦-૩૦ પોભમ ની અરગ અરગ પાઈર વનમત વભમ ભમામ દાભાાં યજૂ કયલાની
યશેળે.
-

જે વલદ્યાથીઓઓએ ી.ઈ.વી. ભેલી પ્રલેળ ભેલેર શોમ તેલા વલદ્યાથીઓના પોભમની પાઈર અરગ યજૂ
કયલાની યશેળે.

-

જે વલદ્યાથીઓએ ી.ઈ.વી. ભેવ્મા ફાદ એપ.ઈ.વી. વનમત વભમ ભમામદાભાાં તથા જે વલદ્યાથીઓની
ભાકમ ળીટના Data ઓનરાઈન FETCH થમેર ન શોમ તેલા વલદ્યાથીઓએ ભાકમ ળીટ લેયીપીકેળન અંગેનો
આધાય ક્ાાં સુધીભાાં જભા કયાલલાનો યશેળે અન્મથા તેઓના વેભેસ્ટય-૩ ના યીક્ષા પોભમ બયી ળકાળે
નરશ તેના ભાટે રયત્રને ધ્માનભાાં રેલાનો યશેળે અને આ વનમભનો અભર લમ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ના
પ્રથભ વેભેસ્ટયભાાં જે વલદ્યાથીઓ પ્રલેળ ભેલળે તેભને રાગુ ડળે તેભજ યીક્ષા પોભમ જે વલદ્યાથીઓના
બયી ળકાળે નરશ તેના ભાટે યુવનલવવિટી જલાફદાય યશેળે નરશ તેભજ કોઈ વલદ્યાથીને છૂટછાટ આલાભાાં
આલળે નરશ, જેની ખાવ નોંધ રેળો તથા આ અંગેની જાણ વલદ્યાથીને કયલા વલનાંતી.
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2/-

કોરેજભાાં પ્રલેળ વભમે વલદ્યાથી દ્વાયા જે ડોક્યુભેન્ટ જભા કયાલલાભાાં આલે તેની ચકાવણી કોરેજ
આચામમશ્રીએ કયલી તેભજ વલદ્યાથી દ્વાયા જભા કયાલલાભાાં આલેર ડોક્યુભેન્ટને આધાયે તેને પ્રલેળ
આલાભાાં આલેર શોમ બવલષ્મભાાં કોઈ ભાકમ ળીટને આધાયે પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થામ કે ભાકમ ળીટ ફ્રોડ જણામ
તો તે અંગેની તભાભ જલાફદાયી વલદ્યાથીની યશેળે, તેના ભાટે વલદ્યાથી યુવનલવવિટી / કોરેજને દોવત
ઠેયલી ળકાળે નરશ, જે ફાફતની જાણ પ્રલેળ ભેલતા વલદ્યાથીઓને કોરેજ દ્વાયા કયલાની યશેળે.

ખાવ નોંધ :-

આચામમશ્રી તથા જે લશીલટી કભમચાયી એનરીસ્ટભેન્ટ અંગે ની કામષલાશી કયતા શોમ તેઓએ પ્રથભ
એનરીસ્ટભેન્ટ અંગે નો રયત્ર તભાભ રયવળષ્ટ્ઠનો વંપ ૂિષ અભ્માવ કયી રેલા વલિંનતી તેભજ પોભષની
એન્રી વભમે કોઈ ટે કનીકર પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થામ તો યીક્ષા કોમ્પ્યટુ ય વલબાગના પોન નં. ૦૨૮૧ુ ી
૨૫૭૬૫૧૧ (Ext.766) ય યવુ નલવવિટીના કાભકાજના રદલવો દયમ્પમાન ફોયે ૦૧ થી યાત્રે ૮ સધ
વંકષ કયી ળકાળે.

-

પ્રોવલઝનર એરીજીફીરીટી વરટિરપકેટ

(ી.ઈ.વી.) ભાટે ના ઓનરાઈન

પોભષ

બયલાની છે લ્રી

તા.૧૦-૧૧-૨૦૨૨ વનમત કયલાભાં આલેર છે , ત્માયફાદ પોભષ બયી ળકાળે નરશ, જેની નોંધ રેળો.

યીક્ષા વનમાભક
પ્રવત,
-

દળાષ લેર રો કોરેજના આચામષશ્રીઓ તયપ... (જાિ તથા કામષલાશી કયલા અથે)

નકર વાદય યલાના જાિ અથે :-

ભાન. કુ રવતશ્રી / કુ રવણચલશ્રી ના અંગત વણચલશ્રી તયપ...

-

યીક્ષા વલબાગના તભાભ વલબાગો / ી.જી. / જોડાિ / એકાઉન્ટ / ળા.ળી. વલબાગ તયપ...

ુ ફના ડોક્યુભેન્ટ વાભેર યાખલાના યશેળે.
એરએર.ફી. ની પાઈર જભા કયાલતા વભમે નીચે મજ
(1) School Leaving Certificate
LLB
th
th
(2) 10 and 12 Pass Marksheet
(3) Graduate Marksheet (All Marksheet)
(4) Master Marksheet (If Passed)
(5) SC/ST/SEBC/EWS Cast Certificate
(6) SEBC Cast Certificate and Non Creamy Layer
(7) Minimum 40% for ST, SC Category Students
(8) Minimum 42% for SEBC Category Students
(9) Minimum 45% for Open Category Students
(10) NOC Letter from Employer (If Govt. Employee)
(11) Age limit Student Affidavit for category wise as per BCI
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Rules.

Law College List (2022-2023)
No. Code
College Name
1 108002 Shree Atmiya Law College
2 109002 Balaji Law College
3
13009 Gosrani Commerce & Nagda BBA College
4
14008 Jetpur Law College
5
2011 L. D. Dhanani Law College
6
21013 Navyug College
7
21018 Smt. Prabhaben Patel B.Ed. College
8
23070 K. A. Pandhi Law College
9
23084 Smt. R. D. Gardi B.Ed. College
10 23098 Harivandana College
11 23140 Geetanjali Institute of Education
12
4001 H. L. Patel Arts, Commerce & Law College
13 44002 Guruvandana Law College
14 46004 Law College
15 48005 Sardar Patel Law College
16 57003 Krishna Law College
17 67001 Matushri Shantaben Arts College
18 13010 S. V. E. T. College

Nondh_2022

City
Padhadhari
Gomta
Jamnagar
Jetpur
Amreli
Morbi
Morbi
Rajkot
Rajkot
Rajkot
Rajkot
Bhayavadar
Kalawad
Jam Kandorana
Babara
Jasdan
Derdi Kumbhaji
Jamnagar

22-23
120
120
120
120
120
120
120
120
120
180
120
120
180
120
120
120
120
120

