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પ
પિરપતર્
િરપતર્ કર્માંક ડી/૪૭૦
ડ
તારીીખ : ૧૮/૦૪/૨૦૧૭
સંદભર્ : યુિુ નવસીર્ટી પિર
આ
આથી

ં કતા
સંબધ
ક ર્

સવેર્

િ
િવભાગના

વ
વડા
ીઓ

તથા

સંલગ્ન

ઇન્ ટીટ ટુ
કોલેજો/ઇ

ન
ના

આચાયર્ ીઓને
ી
જણાવ
વવાનું કે તાર
રીખ ૮/૫/૨૦
૦૧૭ ના રોજ
જ માનનીય કુલપિત ીની
ની અધ્યક્ષતામ
માં
મળે લ કેન્દર્ીય
ન્
પર્વેશ સિમિતની સભાએ
સ
યુિનવ
વસીર્ટી િવભાગ
ગો તથા સંલગ્ન
લ
કોલેજો/
/ઇન્ ટીટ ટુ માં
મ
ચાલતા અનુ
અ નાતક અભ્યાશકર્મોમાં
અ
શૈક્ષિણક વષ
ષર્ ૨૦૧૭-૧૮ થી
થ િવ ાથીર્

ારા ઓનલાઈ
ઈન પર્વેશ ફોોમર્

ુ કરે લ છે .
ભરીને કેન્દર્ીય
ન્દર્ પર્વેશ પધ્ધિતથી
પ
પર્વેશ ફાળવવા નીચે
ન મુજબનીી બાબતો મંજ
જર
૧. કે ન્દર્ીય પર્વેશનું સમય પતર્ક નીચે
ચે મુજબ રહશે.
Sr.
No.

PARTICULARS

(1)

t various new
ws papers
Advvertisement to

18//05/2017

(2)

Online Application form will be
b available o
on University
ebsite :
We
http://www.spu
uvvn.edu/stud
dents_cornerr/admissions

22//05/2017 to 15/06/2017
1

(3)

Lasst Date for recceipt of Hard copy of Application Form at
Roo
om Beside Co
orporation Bank, Sardar Paatel Universityy,
Vallabh Vidyanaagar.

15//06/2017

Proposed Dates

t be admitteed to the PG and
a
The list of eligiblee candidates to
Diploma Course programmes
p
will be declarred on Univerrsity
bsite :
(4) web
http
p://www.spuvvvn.edu/students_corner//admissions/ with
instrructions.

28//06/2017

(5) Datee of Processin
ng Admission as per SMS received by sttudents

3/7
7/2017 to 8/7
7/2017

૨. કેિન્દર્ય પર્વેશ પ િત હેઠળ કોલેજ/ઇન્
જ
ટીટ ટુ , યુિનવસીર્ટી
ની ૨૦% મેનેજમેન્ટ બઠકો
બે
તરીકે મંજુર કરવામાં આવે છે .

ારા મંજુર થયે
થ લ પર્વેશ સંખ્યા (Intake)
િવ ાથીર્ઓ મેનેજમેન્ટ બેઠક
ઠ હેઠળ પર્વે
વશ

મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેમણે યુિનવ
વસીર્ટી વેબસાઈટ પર ઓન
નલાઈન પર્વે
વશ ફોમર્ ભરવ
વાનું રહશે તથ
થા
ં
તેને િપર્ન્ટ
ટઆઉટ જ રીી દ તાવેજો સાથે સંબધ
ધકતા
/ ટીટ ટુ માં જમા કર
રાવવાનું રહેશે
શે .
ર્ કોલેજ/ઇન્
1

કોલેજ/ઇન્ ટીટ ટુ આવા િવ ાથીર્ઓની યાદી તૈયાર કરી યુિનવસીર્ટીની મંજુરી મેળ યાબાદ પર્વેશ
ફાળવી શકશે.
તારીખ

કોલેજ/ઇન્ ટીટ ટુ મેનેજમેન્ટ બેઠકો હેઠળ પર્વેશ ફાળવવા ન ઈચ્છતા હોય તેઓએ

૧૬/૫/૨૦૧૭

સુધીમાં

યુિનવસીર્ટીને

લેિખતમાં

જાણ

કરવાની

રહશે.

ત્યાર

બાદ

કોલેજ/ઇન્ ટીટ ટુ ની પર્વેશ સંખ્યામાં કોઈપણ પર્કારનો સુધારો કરવામાં આવશે નિહ.
૩.

કે ન્દર્ીય

પર્વેશની

માગર્દશર્ક

પુિ તકા

Ð

૨૦૦૧૭-૧૮

નો

મુસ ો

યુિનવસીર્ટીની

વેબસાઈટ

www.spuvvn.edu/studnet_corner/admissions પર જ રી ચકાસણી અથેર્ મુકવામાં આવેલ છે . આથી
સવેર્

િવભાગોના

વડા ીઓ/

િવભાગ/કોલેજને લગતી માિહતી

કોલેજોના

આચાયર્ ીઓને

જાણ

કરવામાં આવે

છે

કે

આપના

વી કે અભ્યા કર્મો, પર્વેશ સંખ્યા (Intake), પર્વેશ લાયકાત, ફી, ફોન

નંબર, ઈ-મેઈલ તથા વેબસાઈટ િવગેરે બાબતોમાં કોઈપણ િવસંગતતાઓ હોય તો તારીખ
૧૬/૫/૨૦૧૭ સુધીમાં યુિનવસીર્ટીને લેિખતમાં જાણ કરવાની રહશે.
ં કતાર્ કોલેજ
૪. પર્વેશ પર્િકર્યા સમયે િવભાગીય પર્વેશ સિમિત ારા િવ ાથીર્ને ફાળવેલ પર્વેશ બાદ સંબધ
ારા િવ ાથીર્ પાશેથી ફી જમા લેવા માટે પોતાની કોલેજના બે પર્િતિનધીઓને પર્વેશ પર્િકર્યા થળે હાજર
રાખવાના રહશે. કોલેજ ારા િવ ાથીર્ પાસેથી ફી જમાં લઈને તેની રીસીપ્ટ િવ ાથીર્ને આપવાની રહશે.
૫.

યુિનવસીર્ટીની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવા બાબતે કોલેજના કમર્ચારીઓને પર્િશક્ષણ

આપવા હેત ુ યુિનવસીર્ટી કોમ્યુટર સેન્ટર ારા તારીખ : ૧૭/૦૫/૨૦૧૭ ને બુધવારના રોજ ૩:૦૦ કલાકે
યુિનવસીર્ટીના એમ.પી.પટે લ ઓડીટોરીયમ, ભૌિતકશા

િવભાગ પાશે, રાખવામાં આવેલ છે .

માં

કોલેજ ારા કોમ્યુટર જાણતા બે પર્િતિનિધઓને મોકલવાના રહેશે.

ડો. રામિસંહ રાજપ ૂત

નંબર : ડી/ઈ/૧૧૩૫

કુલસિચવ

વ લભ િવ ાનગર
તારીખ : ૧૨/૦૫/૨૦૧૭
નકલ રવાના :

(૧) યુિનવસીર્ટી િવભાગના વ ીઓ, સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી, વ લભ િવ ાનગર
(૨) આચાયર્ ીઓ, સંલગ્ન કોલેજ (અનુ નાતક અભ્યાશકર્મો), સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી
(૩) પી એ. તો વી. સી. સરદાર પટે લ યુિનવસીર્ટી, વ લભ િવ ાનગર
(૪) મુખ્ય િહશાબ અિધકારી, સરદાર પટેલ યુિનવસીર્ટી, વ લભ િવ ાનગર.
(૫) ડાયરે કટ, કોમ્યુટર સેન્ટર, સરદાર પટેલ યુિનવસીર્ટી, વ લભ િવ ાનગર જ રી કાયર્વાહી અથેર્ તથા
સાદર પિરપતર્ ને યુિનવસીર્ટી વેબસાઈટ પર મુકવા શારુ.
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