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L$pe®_p¢^
spfuM : 08/05/2017_p fp¡S> khpf¡ 10.30 L$gpL¡$ Ly$g`rsîu_p L$pep®gedp„ Ly$g`rsîu_u
AÂenspdp„ L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_u â\d kcp dmu lsu.
kcpdp„ _uQ¡ dyS>b_p kæeîuAp¡ lpS>f füp lsp.
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dp__ue Ly$g`rsîu, kfv$pf `V¡$g eyr_hrk®V$u, h‰c rhÛp_Nf
lpS>f
âp¡. `u. L¡$. fpW$p¡X$, (L$Þhu_f), A_yõ_psL$ rbT_¡k õV$X$uT rhcpN
lpS>f
X$p¸. dp¡l_cpB ku. `V¡$g, ApQpe®îu, A¡_.A¡k. `V¡$g ApV®$k L$p¡g¡S>
lpS>f
X$p¸. X$u. bu. Qp¡L$ku, A¡d.ku.A¡. rhcpN, k. `. eyr_hrk®V$u, h.rh._Nf
lpS>f
X$p¸. k„qv$` cË$, hX$pîu, A_yõ_psL$ rbT_¡k õV$X$uT rhcpN,
N¡f lpS>f(ÅZ L$fu)
X$p¸. Aip¡L$ ip_ycp¡N, hX$pîu, A_yõ_psL$ õV¡$V¡$õV$uL$k rhcpN
N¡f lpS>f
X$p¸. A¡Q. `u. rÓh¡v$u, hX$pîu, A_yõ_psL$ BL$p¡_p¡rdL$k rhcpN
lpS>f
X$p¸. A¡_.hu. ip÷u, hX$pîu, A_yõ_psL$ L¡$d¡õV²$u rhcpN, k.`. eyr_hrk®V$u- N¡f lpS>f(ÅZ L$fu)
X$p¸. lduf dL$hpZp, ApQpe®îu, S>¡.A¡d. `V¡$g BÞõV$u. Ap¡a `u.Æ.
õV$X$uT A¡ÞX$ fukQ® B_ leydu_uV$uT, ApZ„v$
lpS>f
X$p¸. S>¡. X$u. `V¡$g, L$p.ApQpe®îu, A¡.A¡_. `V¡$g `u.Æ. BÞõV$uV$e|V$, ApZ„v$
lpS>f
X$p¸. A_y dl¡sp, L$p.ApQpe®îu, ApZ„v$ BÞõV$uV$e|V$ Ap¡a `u.Æ. õV$X$uT, ApZ„v$
lpS>f
X$p¸. rhS>etkl h_pf, ApQpe®îu, ApB. hu. `V¡$g L$p¡d®k L$p¡g¡S>, _qX$epv$
lpS>f
X$p¸. cph¡icpB `V¡$g, ApQpe®îu, hu.`u. kpeÞk L$p¡g¡S>, h‰c rhÛp_Nf N¡f lpS>f(ÅZ L$fu)
X$p¸. fpdtkl fpS>`|s, Ly$gkrQhîu, k.`. eyr_hrk®V$u, h.rh._Nf
lpS>f
X$p¸. S>ep¡rsb¡_ rshpfu, X$pef¡L$V$fîu, L$p¡çàeyV$f k¡ÞV$f, k.`. eyr_hrk®V$u, h.rh._Nf lpS>f
îu A¡_. L¡$. cË$, dy.lu.Ar^L$pfu, rlkpb rhcpN, k.`. eyr_hrk®V$u, h.rh._Nf N¡f lpS>f
X$p¸. ÅN©rsb¡_ kyh¡fp, _p. Ly$gkrQh, A¡k.ku./A¡k.V$u. rhcpN, k.`.eyr_.
lpS>f
îu r_g¡icpB `V¡$g, _p. Ly$gkkrQh, `funp rhcpN, k.`. eyr_hrk®V$u
lpS>f
X$p¸. A¡d.hu. cË$, d. Ly$gkrQh, A¡L¡$X¡$rdL$ rhcpN, k.`. eyr_hrk®V$u
lpS>f

kcp_u iê$Apsdp„ kcp_p L$Þhu_fîuA¡ kh£ kæep¡îuAp¡_¡ AphL$pep® lsp s\p kcp_u
ApNm_u L$pe®hplu iê$ L$fhpdp„ Aphu lsu.
1.

dp__ue Ly$g`rsîu_u AÂenspdp„ eyr_hrk®V$u rhcpNp¡ s\p k„g‚ L$p¡g¡Å/BÞõV$uV$e|V$dp„ Qpgsp
Aæepk¾$dp¡dp„ i¥nrZL$ hj® 2017-18_u rhÛp\} Üpfp Ap¡_gpB_ âh¡i ap¡d® cfu_¡ L¡$ÞÖue
âh¡i `Ùrs\u âh¡i Ap`hp QQp® rhQpfZp L$fhp hX$pîuAp¡ s\p ApQpe®îuAp¡ kp\¡ spfuM :
05/05/2017_¡ iy¼hpf_p fp¡S> khpf¡ 10.30 L$gpL¡$ s\p spfuM : 06/05/2017_¡
ir_hpf_p fp¡S> khpf¡ 10.00 L$gpL¡$ \e¡g kcpAp¡dp„ \e¡g L¡$ÞÖue âh¡i `Ùrs_u cgpdZp¡_¡
d„Sy>f L$fhp bpbs..

""kcpdp„ QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ D`fp¡L$s dm¡g b„ß¡ krdrs_u cgpdZp¡_¡ S>ê$fu ky^pfp
krls rbX$pZ-1dp„ v$ip®ìep dyS>b d„S|>f L$fhpdp„ Aphu.
h^ydp„ W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ S>¡ L$p¡g¡Å¡ NyS>fps eyr_hrk®V$udp„\u kfv$pf `V¡$g eyr_hrk®V$u
Mps¡ Å¡X$pe¡g R>¡ s¡ L$p¡g¡Å¡dp„ Qpgsp A_yõ_psL$ Aæepk¾$dp¡_u au eyr_hrk®V$u_p
rhcpNp¡_u au_u kdL$n A\hp s¡_p L$fsp Ap¡R>u li¡ s\p N°pÞV$ B_ A¡X¹$ L$p¡g¡S>_p
rinL$p¡ cZphsp li¡ sp¡ s¡d_¡ eyr_hrk®V$u_u dprlsu `yõsuL$pdp„ N°pÞV$ B_ A¡X¹$ sfuL¡$
v$ip®hhpdp„ Aphi¡. s\p kv$f L$p¡¡g¡Å¡dp„\u õ_psL$ Aæepk¾$d `|Z® L$ep£ li¡ A_¡ s¡d_¡
A_yõ_psL$ Aæepk¼°d kv$f L$p¡g¡Å¡dp„ L$fhp¡ li¡ s¡hp rhÛp\}Ap¡_¡ kfv$pf `V¡$g
eyr_hrk®V$u_u L¡$V¡$Nfu_p rhÛp\}Ap¡ NZhpdp„ Aphi¡.''
2.

L¡$ÞÖue âh¡i_y„ kde `ÓL$ _L$L$u L$fhp QQp® L$fhp bpbs..
Sr.
No.

Particulars

Proposed Dates

(1)

Advertisement to various news papers

18/05/2017

(2)

Online Application form will be available on
University Website :
http://www.spuvvn.edu/students corner/admissions
Last Date for receipt of Hard copy of Application Form
at Room Beside corporation Bank, Sardar Patel
Uniersity, Vallabh Vidyanagar
The list of eligible candidates to be admitted to the PG
and Diploma programmes will be declared on
university website : http://www.spuvvn.edu/students_
corner/admissions with instructions.
Date of Processing Admission as per SMS received by
students.

22/05/2017
to
15/06/2017

(3)

(4)

(5)

15/06/2017

28/06/2017
03/07/2017
to
08/07/2017

""QQp®-rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ L¡$ÞÖue âh¡i_y„ k|rQs kde `ÓL$
d„S|>f L$fhy„. s\p S>ê$f S>Zpe sp¡ buÅ¡ fpDÞX$ A_¡ ÓuÅ¡ fpDÞX$ L$fhp¡.''
3.

L¡$ÞÖue âh¡i (A_yõ_psL$ Aæepk¾$dp¡)-2017-18 dpV¡$ eyr_hrk®V$u Üpfp rhrh^ AMbpfp¡dp„
Ål¡fps Ap`hp_p¡ dykv¹$p¡ s\p hs®dp_ `Óp¡ _L$L$u L$fhp bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ Ål¡fps_p¡ dykv¹$p¡ _L$L$u L$fhp_u
L$pdNufu dpV¡$ b¡ kæep¡_u krdrs b_phu S>¡dp„ kcpA¡ X$p¸. dp¡l_cpB `V¡$g s\p X$p.¸
A¡Q.`u.rÓh¡v$u_u r_dÏ„L$ L$fhpdp„ Aphu.
âh¡i âq¾$ep A„N¡ blp¡mu ârkÙu \pe s¡ dpV¡$ k„v$¡i (dy¿e Aph©rÑ), NyS>fps
kdpQpf(dy¿e Aph©rÑ), qv$ìe cpõL$f (dy¿e Aph©rÑ), L$ÃR> rdÓ, aºgR>pb, rv$ìe
kdpQpf, NyS>fps rdÓkfv$pf NyS>®fu, _ep `X$L$pf s\p V$pBçk Ap¡a B[ÞX$epdp„ Ål¡fps
Ap`hu''

4.

L¡$ÞÖue âh¡i 2017-18 dpV¡$ eyr_hrk®V$u âp¡k¡k]N Ap¡a A`¡guL¡$i_ ap¡f A¡X$dui_ au _L$L$u
L$fhp bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ rhÛp\}Ap¡ `pk¡\u âp¡k¡k]N Ap¡a
A`¡guL¡$i_ ap¡f A¡X$dui_ au `¡V¡ êp. 150/- Ap¡_gpB_ cfhp_p fl¡i¡. dprlsu

`yõsuL$p Ap¡_gpB_ dyL$hp_u fl¡i¡, s\p dprlsu `yõsuL$p_u 100 _„N _L$g s¥epf
L$fphhu. s\p kfv$pf `V¡$g eyr_hrk®V$u rkhpe_u NyS>fps fpS>e_u AÞe eyr_hrk®V$uAp¡
s\p NyS>fps fpS>e blpf_u eyr_hrk®V$uAp¡_p rhÛp\}Ap¡ `pk¡\u A¡guÆbuguV$u_p
âhs®dp_ r_edp¡ dyS>b ê$p. 50/- fÆõV²¡$i_ kde¡ AgN\u g¡hp_p fl¡i¡.
5.

d¡_¡S>d¡ÞV$ L$hp¸V$p _L$L$u L$fhp bpbs..
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ A_yõ_psL$ Aæepk¾$dp¡ Qgphsu
v$f¡L$ L$p¡g¡S>/BÞõV$uV$e|V$_u d„S|>f \e¡g âh¡i k„¿ep_p 20% g¡M¡ d¡_¡S>d¡ÞV$ L$hp¸V$p_u
kuV$p¡ apmhhp_u fl¡i¡. d¡_¡S>d¡ÞV$ L$hp¸V$p_u kuV$ dpV¡$ L¡$ÞÖue âh¡i_p¡ â\d fpDÞX$ `|Z®
\ep bpv$ S> Ap¡_gpB_ ap¡d® cf¡g lp¡e s¡hp S> rhÛp\}_¡ L$p¡g¡S>/BÞõV$uV$e|V¡$ âh¡i
apmhhp_p¡ fl¡i¡.
L$p¡g¡S> Üpfp d¡_¡S>d¡ÞV$ L$hp¸V$p l¡W$m rhÛp\}Ap¡_¡ Ap`¡g âh¡i_u epv$u eyr_hrk®V$udp„\u
âdprZs L$fphhp_u fl¡i¡, Ðepfbpv$ S> rhÛp\}Ap¡_y„ fÆõV²¡$i_ L$fhp_y fl¡i¡.''

6.

eyr_hrk®V$u Üpfp d„S|>f L$f¡g kÓ audp„ L$p¡g¡S> s¡dp„ kbkuX$u krls_u au eyr_hrk®V$u_p L¡$ÞÖue
âh¡i dpV¡$_p âp¡õâ¡L$V$kdp„ v$ip®hhp bpbs..
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ eyr_hrk®V$u Üpfp d„S|>f \e¡g au
L$p¡g¡S>/BÞõV$uV$e|V¡$ g¡hp_u lp¡e R>¡ R>sp„ L$p¡g¡S> Üpfp kbkuX$u A„N¡ L$p¡g¡S>/BÞõV$uV$e|V$
`pk¡\u kv$f dprlsu `Ó Üpfp d¡mhu ApNm_u âq¾$ep lp\ ^fhu.''

7.

A¡àguL¡$i_ ap¡d® _uQ¡ v$ip®h¡g rhNsp¡ krls d„Sy>f L$fhp bpbs..
•
•
•
•
•

rhÛp\}A¡ Ap¡_gpB_ âp¡k¡k]N Ap¡a A¡àguL¡$i_ ap¡f A¡X$dui_ au S>dp L$fhu.
rhÛp\}A¡ Ap^pf _„bf_u rhNs ap¡d®dp„ Ap`hu dfÆeps R>¡.
rhÛp\}_¡ A¡àguL¡$i_ ap¡d® cfhp dpV¡$ fÆõV²¡$i_ L$fhp l¡sy `pkhX®$ s¡_p dp¡bpBg `f s\p
Bd¡gdp„ Ap`hp¡.
rhÛp\} Üpfp `p¡sp_p rhje_u `k„v$Nu dyS>b rhcpN L¡$ L$p¡g¡S>_p ÓZ L$p¡g¡S>_p _pd ap¡d®dp„
v$ip®hhp_p fl¡i¡.
rhÛp\}A¡ A¡àguL¡$i_ ap¡d®_u râÞV$ kp\¡ S>ê$fu v$õsph¡Å¡ k¡ëa A¡õV¡$V¡$X$ L$fu_¡ eyr_hrk®V$udp„
afÆeps S>dp L$fphhp_p fl¡i¡.
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$,
1.

Ap^pf L$pX®$_u dprlsu dfÆeps fl¡i¡.

2.

Ap¡_gpB_ ap¡d® cfhp A„N¡ rhÛp\}Ap¡_¡ dpN®v$i®_ dpV¡$ v$f¡L$
L$p¡g¡S>/BÞõV$uV$e|V$_p L$gpL®$_¡ Ap¡_gpB_ ap¡d® cfhp_u `q¾$ep\u dprlsNpf
L$fhp A¡L$ hL®$ip¡`_y„ Apep¡S>_ L$fhy„.

3.

qhÛp\}_u khgs dpV¡$ Ap¡_gpB_ cf¡g ap¡d®_u râÞV$ kp\¡ S>ê$fu v$õsph¡Å¡
kpd¡g L$fu eyr_hrk®V$udp„ ê$bê$ A\hp V$`pg Üpfp dp¡L$ghp_p fl¡i¡.

4.

eyr_hqk®V$udp„ ap¡d® S>dp L$fph_pf rhÛp\}_¡ ap¡d® S>dp L$fpìep A„N¡_u `lp¢Q
dmi¡.''

8.

rhrh^ krdrsAp¡_u fQ_p L$fhp s\p s¡dp„ S>ê$qfeps dyS>b_p L$d®QpfuAp¡ apmhhp bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$,
• L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_¡ L$pep®ge apmhhy„ s\p s¡dp„ S>ê$fu dpmMpNs kyrh^pAp¡ `|fu `pX$hp
D`fp„s S>ê$fueps dyS>b_p L$d®QpfuAp¡ apmhhp.
L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_y„ L$pep®ge IQAC Ap¡qak Mps¡ fl¡i¡. s¡dp„ ÓZ dpk dpV¡$
Ap¡.A¡k.X$u._u r_dÏ„L$ L$fhu, A¡L$ L$p¡çàeyV$f L$gpL®$ s\p A¡L$ X¡$Bgu h¡Æk L$gpL®$ s\p X¡$Bgu
h¡S> àey_ ÓZ dpk dpV¡$ apmhhp.
• rhcpN âdpZ¡ âh¡i krdrs_u fQ_p, s¡dp„ S>ê$fu dpmMpNs kyrh^pAp¡ `|fu `pX$hu s¡dS>
S>ê$fueps dyS>b_p L$d®QpfuAp¡ apmhhp.
kv$f bpbs¡ rhcpN_p hX$pîu_¡ kÑp Ap`hu. s\p rhcpNue âh¡i krdrs_p kæep¡_p _pd
d„Nphhp.
• rhÛp\} `pk¡\u âh¡i ap¡d® õhuL$pfhp L$pep®ge apmhhy„, s\p S>ê$fu dpmMpNs kyrh^pAp¡
`|fu `pX$hp D`fp„s S>ê$fueps dyS>b_p L$d®QpfuAp¡ apmhhp.
ap¡d® õhuL$pfhp dpV¡$ eyr_hrk®V$u L$p`p£f¡i_ b¢L$_u bpSy>dp„ rbT_¡k õV$X$uT rhcpN_p¡ (L$gpk
ê$d)_u apmhZu L$fhu s\p b¡ L$p¡çàeyV$f L$gpL®$, ÓZ L$gpL®$, ÓZ X¡$Bgu h¡Æk àey__u ÓZ
dpk dpV¡$ r_dÏ„L$ L$fhu.
• rhÛp\} Ap¡_gpB_ âh¡i ap¡d® cfu iL¡$ s\p s¡_u _L$g d¡mhhp l¡ë` k¡ÞV$f _L$L$u L$fhp,
S>¡dp„ S>ê$fu dpmMpNs kyrh^pAp¡ `|fu `pX$hp s¡dS> Sê$qfeps dyS>b_p L$d®QpfuAp¡ apmhhp.

9.

âh¡i âq¾$ep A„N¡_p r_edp¡ _L$L$u L$fhp bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ âh¡i âq¾$ep A„N¡_p r_dep¡ eyr_hrk®V$u
âp¡õâ¡L$V$kdp„ v$ip®hhp s\p rhrh^ rhcpNue krdrsAp¡_¡ dp¡L$gu Ap`hp.''

10.

L¡$ÞÖue âh¡i âq¾$ep v$fçep_ kfL$pfîu Üpfp kyQh¡gp A_pds _urs_p¡ Adg L$fhp, rhrh^
krdrsAp¡dp„ A¡k.ku./A¡k.V$u. ârsr_r^ dyL$hp, A_pds L¡$V¡$Nfu_p rhÛp\}Ap¡_u âh¡i âq¾$ep
v$fçep_ s\p âh¡i âq¾$ep bpv$ A_pds L¡$V¡$Nfu_u Mpgu `X¡$g S>ÁepAp¡ bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ kv$f bpbs¡ NyS>fps kfL$pfîu_u
A_pds _urs_p¡ Adg L$fhp¡ s\p eyr_hrk®V$u A¡k.ku./A¡k.V$u. k¡g_p hX$pîu `pk¡
kv$f bpbs¡ S>ê$fu dpN®v$i®_ d¡mhhy.''

11.

L¡$ÞÖue âh¡i âq¾$ep_p â\d fpDÞX$ bpv$ rhrh^ rhcpNp¡/L$p¡g¡Å¡/BÞõV$uV$eyV$dp„ Mpgu fl¡g
kuV$p¡ cfhp_u `p¡guku _L$L$u L$fhp bpbs..
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$, â\d fpDÞX$ bpv$ Mpgu fl¡g kuV$p¡ dpV¡$
L¡$ÞÖue âh¡i krdrs S>ê$fu dprlsu A¡L$rÓs L$fu S>ê$fu r_Z®e g¡i¡.''

12.

âh¡i âq¾$ep bpv$ âh¡i apB_g L$fhp rhÛp\} Üpfp au cfhp_u ìehõ\p _L$L$u L$fhp s\p au
fua„X$ L$fhp r_edp¡dp„ õ`ô$sp L$fhp bpbs
""QQp® rhQpfZp_¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$ k„b„^L$sp® L$p¡g¡Å¡_p ârsr_^u au S>dp
g¡hp S>¡ s¡ õ\m¡ lpS>f fl¡i¡. s\p ey.Æ.ku._p spfuM : 06/12/2016_p `Ó ¾$dp„L$ :
A_ykpf au fua„X$ A„N¡_p r_edp¡_y„ `pg_ L$fhp_y„ fl¡i¡.''

13.

L¡$ÞÖue âh¡i 2017-18 dpV¡$ eyr_hrk®V$u âp¡õâ¡L$V$k_¡ A„rsd õhê$` Ap`hp krdrs _udhp
bpbs..
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$, kv$f L$pdNufu dpV¡$ krdrsA¡ Qpf
kæep¡Ap¡_u A¡L$ `¡V$p krdrs b_phu s¡dp„ 1) X$p¸. S>¡.X$u. `V¡$g 2) X$p¸. X$u. bu. Qp¡L$ku
3) X$p¸. S>ep¡sub¡_ rshpfu s\p 4) X$p¸. A_y dl¡sp_u r_dÏ„L$ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡.''

14.

L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_y„ bS>¡V$ b_phhp s\p dl¡_spZp_p v$fp¡ _L$L$u L$fhp bpbs..
1) L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_p kæep¡ dpV¡$ dl¡_spÏ
2) rhcpNue âh¡i krdrs_p kæep¡ s\p AÞe dv$v$_ui kæep¡ dpV¡$ dl¡_spÏ
3) klpeL$ k¡hpAp¡ S>¡hu L¡$ L¡$ÞÖue âh¡i krdrs_p L$pep®ge_p L$d®QpfuAp¡, l¡ë` k¡ÞV$f_p
L$d®QpfuAp¡, ap¡d® fukuh]N L$d®QpfuAp¡, A¡L¡$X¡$rdL$ rhcpN, L$p¡çàeyV$f k¡ÞV$f s\p rlkpb
rhcpN_p L$d®QpfuAp¡ dpV¡$ dl¡_spÏ _L$L$u L$fhp bpbs.
""QQp® rhQpfZp_¡ A„s¡ Ap\u W$fphhpdp„ Aph¡ R>¡ L¡$, L¡$ÞÖue âh¡i krdrsdp„ k„L$mpe¡g
sdpd kæep¡ Üpfp kv$f L$pdNufu dp_v$ k¡hp sfuL¡$ L$fhp_u fl¡i¡ S>¡ dpV¡$ L$p¡B dp_^_
QyL$hhp_y„ fl¡i¡ _lu.''

L¡$ÞÖue âh¡i krcrs_u buÆ kcp spfuM : 15/05/2017_p fp¡S> 3.00 L$gpL¡$ (ê$d _„.
307) IQAC L$pep®ge Mps¡ dmi¡. S>¡dp„ v$f¡L$ kæeîuAp¡_¡ lpS>f fl¡hp ÅZ L$fhu.
_„bf : X$u/B/10/1134
h‰c rhÛp_Nf
spfuM : 12/05/2017
ârs,
1) krdrs_p v$f¡L$ kæeîuAp¡ sfa
2) kh£ âdyMîu/d„Óuîu, eyr_hrk®V$u k„g‚ rhrh^ kÑp d„X$m sfa

Ly$gkrQh

(બીડાણ Ð ૧)
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૦૫/૦૫/૨૦૧૭ ને ૧૦:૩૦ કલાકે તથા ૦૬/૦૫/૨૦૧૭ ને ૧૦:૦૦ કલાકે યુિનવસીર્ટી કાયાર્લય
ના ઓ ડ સેનેટ હોલ ખાતે રાખેલ સભાએ કરે લ ભલામણો ....
૧. યુિનવસીર્ટી

ારા તમામ અનુ નાતક અભ્યા કર્મો માટે ઓનલાઈન સેન્ટર્લાઈઝ એડમીશન

પર્િકર્યાનો અમલ કરવાનો નીણય
ર્ લેવામાં આ યો છે .
૨. યુિનવસીર્ટી

ારા ઓનલાઈન સેન્ટર્લાઈઝ એડમીશન પર્િકર્યામાં િનણર્યો લેવા માટે કેન્દર્ીય

પર્વેશ સિમિતની રચના કરવામાં આવી છે .
૩. કેન્દર્ીય પર્વેશ સિમિત

ારા ઓનલાઈન સેન્ટર્લાઈઝ એડમીશન પર્િકર્યાના જ રી િનયમો,

ં સન, પર્ો પેક્ટ્સ, રીસફ્લીંગ ની તારીખો, િવગેરે બાબતો નક્કી
મેનેજમેન્ટ કોટા, રે મ્યુનરે
કરવામાં આવશે.
૪. યુિનવસીર્ટી

ારા તમામ અનુ નાતક અભ્યા કર્મો માટે ઓનલાઈન સેન્ટર્લાઈઝ એડમીશન

પર્િકર્યા યુિનવસીર્ટીના િવિવધ િવભાગો ારા હાથ ધરવામાં આવશે.
૫. યુિનવસીર્ટી િવભાગો માં ન ચાલતા હોય તથા સંલગ્ન કોલેજો

ારા ચલાવવામાં આવતા

હોય તેવા તમામ અભ્યાસકર્મોમાં પણ યુિનવસીર્ટી ના િવભાગો ારા પર્વેશ પર્િકર્યા કરવાની
રહશે. સબન્ધકતાર્ આચાયર્ ીઓ ને એડમીશન કિમટી માં સમાવેશ કરવાનો રહેશે.
૬. કેન્દર્ીય પર્વેશ સિમિત કાઉન્સેિલંગનો

સમયગાળો નક્કી કરે તે સમયગાળા દરમ્યાન

િવભાગોએ તેમના કાઉન્સેિલંગની તારીખો જણાવવાની રહેશે.
૭. િવભાગવાઈસ પર્વેશ સિમિતની રચના કરવામાં આવશે

માં િવભાગના વડા ી પર્વેશ

સિમિતના કન્વેનર તરીકે રહશે. સદર સિમિતમાં SC/ST કેટેગરીના પર્િતિનિધને સમાવવાના
રહેશે.
૮. યુિનવસીર્ટીમાં િવ ાથીર્ઓના પર્વેશ ફોમર્ (કોપ રે શન બેંકની બાજુમાં સરદાર પટેલ
યુિનવસીર્ટી) માં વીકારવામાં આવશે.
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૯. કેન્દર્ીય પર્વેશ સિમિત ના સભ્યો, િવભાગીય પર્વેશ સિમિતના સભ્યો, એડમીશન સેલના
સભ્યો, હે પ સેન્ટરના સભ્યો, એકેડેિમક િવભાગ, કોમ્યુટર સેન્ટર તથા િહસાબ િવભાગ ને
ં રે સન ચુકવવામાં આવશે.
યુિનવસીર્ટી ારા મંજુર થયા મુજબ નુ ં રે મ્યુન
૧૦. યુિનવસીર્ટી ારા નીચે દશાર્વેલ જગ્યાઓ પર િવ ાથીર્ઓ િવના મુ યે ઓનલાઈન પર્વેશ
ફોમર્ ભરી શકે તથા તેની િપર્ન્ટ લઇ શકે તે માટે હે પ સેન્ટરની યવ થા કરવામાં આવશે.
•

ભાઈકાકા લાઈબર્ેરી, સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી

•

અનુ નાતક બીશનેશ ટડીઝ િવભાગ, સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી

•

અનુ નાતક આક્ડાશા

•

અનુ નાતક હમ
ુ ેનીટીશ ભવન, સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી

િવભાગ, સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી

૧૧. કાઉન્સેિલંગ સમયે િવભાગીય પર્વેશ સિમિત
કોલેજ

ારા િવ ાથીર્ને ફાળવેલ પર્વેશ બાદ દરે ક

ારા પાશેથી ફી જમા લેવા માટે પોતાની કોલેજના બે પર્િતિનધીઓને હાજર

રાખવાના રહશે. કોલેજ ારા ફી જમાં લઈને તેની રીસીપ્ટ િવ ાથીર્ને આપવાની રહશે.
૧૨. િવભાગ/કોલેજ

ારા તેમને ફાળવાયેલ િવ ાથીર્ઓનુ ં SPU Portal ઉપર રજી ટર્ે શ કરવાનુ ં

રહશે. િવભાગ/કોલેજ ારા િવ ાથીર્ઓનુ ં રજી ટર્ે શ કરાવતાની સાથેજ િસ ટમ ારા િવ ાથીર્ને
PEC Number કરી દે વામાં આવશે. િવભાગ/કોલેજ

ારા Registration Fees ની સાથેજ PEC

Fees જમા કરાવવાની રહશે.
૧૩. ઓનલાઈન સેન્ટર્લાઈઝ એડમીશન પર્િકર્યા નીચે મુજબની રહશે:
૧. િવ ાથીર્એ ઓનલાઈન પર્વેશ ફોમર્ ભરવાનુ ં રહશે. િવ ાથીર્

ારા પોતાની પસંદગી

મુજબ ની તર્ણ કોલેજ ફોમર્માં દશાર્વવાની રહશે. િવ ાથીર્

ારા પર્વેશ ફોમર્ ની ફી

ઓનલાઈન જમા કરવાની રહેશે. ફી ભરાઈ ગયા બાદ િવ ાથીર્એ ફોમર્ ની િપર્ન્ટ લઈને
યુિનવસીર્ટીના એડમીશન સેલ ને જ રી દ તાવેજો સહીત

બ માં અથવા પો ટ થી

જમા કરાવવાનુ ં રહેશે. િવ ાથીર્ ને યુિનવસીર્ટી ારા ઓરીજીનલ માકર્શીટ ઈ યુ ન થઇ
હોય તેવા િક સામાં ઇનટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરે લ માકર્શીટ સે ફ એટે ટે ડ કરી
જમા કરવાની રહશે. િવ ાથીર્ જયારે કાઉન્સેિલંગમાં થાય ત્યારે પણ જો ઓરીજીનલ
માકર્શીટ ઈ યુ ન થઇ હોય તેવા િક સામાં ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરે લ માકર્શીટ
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સબંધકતાર્ યુિનવસીર્ટી માંથી વેરીફાઈ કરાવી તેની કોપી જમા કરવાની રહશે. નિહ તો
િવ ાથીર્ને પર્વેશ ફાળવવામાં નિહ આવે.
૨. એડમીશન સેલ ારા જમા થયેલ ફોમર્ને દરરોજના િવભાગ વાઈસ તૈયાર કરી student
checklist ( માં િવ ાથીર્નો મોબાઈલ નંબર પણ દશાર્વવાનો રહેશે) ની િપર્ન્ટ લઈને
ં કતાર્ િવભાગો ને ચકાશણી અથેર્ મોકલી આપવામાં આવશે.
સંબધ
૩. િવભાગ

ારા ફોમર્ની ચકાસણી કરી જ રી સુધારા સહીત ફક્ત check list કોમ્પ્યુટર
માં કોમ્યુટર સેન્ટર િવભાગ

સેન્ટરમાં મોકલી આપવાનુ ં રહશે.

ારા શુચવેલ

સુધારાઓ કરીને િવભાગના વડા ીની સહી માટે મોક્લી આપશે.
૪. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર સેન્ટર, િવભાગ

ારા સ ૂચવેલ જ રી સુધારા કરી િવ ાથીર્ને

મેરીટમાં સામેલ કરશે.
૫. કેન્દર્ીય પર્વેશ સિમિત તથા િવભાગ ારા નક્કી કરે લ કાઉન્સેિલંગના િદવશે િવ ાથીર્એ
ઉપિ થત રહી મેરીટ ના આધારે પોતાની િવભાગ/કોલેજ માં પર્વેશ બાબતે ચોઈસ
જણાવવાની રહેશે. તથા મેરીટ ના આધરે સિમિત િવ ાથીર્ને તેની ચોઈસ મુજબ
મેરીટના આધારે િવભાગ/કોલેજમાં પર્વેશ ફાળવશે. ઓપન કેટેગરી ના િવ ાથીર્ઓંનુ ં
પર્થમ કાઉન્સેિલંગ પ ૂણર્ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ અનામત કેટેગરીના િવ ાથીર્ઓનુ ં
કાઉન્સેિલંગ કરવામાં આવશે. SC/ST કેટેગરીના િવ ાથીર્ઓની જગ્યા ખાલી રહે તો
પર્થમ તેઓની એકબીજાની કે ટેગરીમાં સીટો ટર્ાન્સફર કરવાની રહશે.
ં કરતા િવભાગ તથા
૬. િવધાથીર્એ ત્યારબાદ િવભાગ/કોલેજ ની િનધાર્િરત કરે લ ફી સંબધ
કોલેજ

ારા ફી

વીકારવાની

યવ થા કરી હોય તે મુજબ ફી જમા કરાવવાની

રહેશે.
૭. િવ ાથીર્ને પર્વેશ સિમિત

ારા મેરીટના આધારે

તેની પસંદગી મુજબ ની

િવભાગ/કોલેજમાં પર્વેશ ફાળવી દીઘા બાદ િવભાગ/કોલેજ બદલવામાં આવશે નિહ.
૮. કેન્દર્ીય પર્વેશ સિમિત ખાલી રહેલ બેઠકો માટે બીજા તથા જ ર જણાય તો તર્ીજા પર્વેશ
રાઉન્ડ ની જાહેરાત કરશે.
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