સરદાર પટ� લ �ુિનવિસ�ટ�
�ુિનવિસ�ટ� રોડ, વલ્લભ િવદ્યાન– ૩૮૮૧૨૦
બાહ્ય અભ્યાસક(એક્ષટનર્લ ક)
એમ.એ./એમ.કોમ તથા બી.એ./બી.કોમ. ના બાહ્અભ્યાસક્રમો
�
(એક્ષટનર્લ ક) પ્રવેશ �ગેની હ�રા
– ૨૦૨૧-૨૦૨૨
(A) FY-SY-TY-B.A./B.Com & M.A./M.COM Previous (PART-I) Only External
Courses. ઓફ લાઇન (Admission Form) પ્રવ ફોમર સરદાર પટ� લ �ુિનવિસ�ટ�ના

કાયાર ્લય

પાછળ �મ.નબ
ં ર 118માં પ્રવેશ ફો, પર�ક્ષા ફો, ફ� રસીદ અને  મા�હતી �ુ�સ્તક(Prospectus)
મેળવવાની રહ�શે, ફોમર ભર�ને ઓર��નલ ડો�ુમેન્ અને  ડો�ુમેન્ટ ની ત્રણ કોપ ી ઝેરો સાથે
�મ.નબ
ં ર 118 માં ચેક કરાવવા�ુ ં રહ�શે. ત્યારબાદ ફ� ભરવાની રહ�શ.
(B) M.A. & M.COM -Final (PART-II) Only External Courses. બાહઅભ્યાસક્રમ
પ્રવ ફોમર માટ� �ુિનવિસ�ટ�માં �બ� આવીને �મ.નંબર 118 માંથી ફાઇનલ�ુ ં પ્રવ ફોમર મેળવવા�ુ ં
રહ�શે.
(C) ATKT-FAIL-ABSENT Only External Courses. B.A./B.Com & M.A/M.Com માં �
િવદ્યાથ� ATKT-FAIL-ABSENT હોઇ તેવા િવદ્યાથ� માકર ્શીટની ઝેરોક્ષ સાથે રાખીસરદાર
પટ� લ �ુિનવિસ�ટ�નાં �મ.નબ
ં ર 118માં �બ� આવીને �.20/- જમા કરાવી પર�ક્ ફોમર મેળવવા�ુ ં
રહ�શે.
(A) - (B) - (C) ના દર� ક

િવદ્યાથ

www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/ માં

મા�હતી �ુ�સ્તક (Prospectus) સં� ૂણર અભ્યસ કર� �મ.નંબર 118માં �બ� આવીને પ્રવ ફોમર્ અને
પર�ક્ષ ફોમર

જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે.સોમવાર થી શિનવાર (�હ�ર ર� િસવાય) 10.30am થી

02.00pm સમય દરમ્યા તાર�ખઃ ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ �ુધી માં પ્રવ ફોમર્ અને
પર�ક્ષ ફોમર જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે.

અગત્યન નોટ�સ
આથી

બાહ્ ય અભ્યાસક ઓલ્ડ કોષર્માં બેક્લોગના િવદ્ ક�

૨૦૦૯,૨૦૧૦,૨૦૧૧,૨૦૧૨

અને

૨૦૧૩માં

પ્રવેશ મેળવ્યો ,

કોઈ

�ઓએ

વષર્માં એટ�ક�ટ/

ફ�ઈલ/એબશન્ટ રહ્યા હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓને �ણ કરવામાં આવે છે ક� આગામી સમયમાં યો
પર�ક્ષામાં એટ� ક�/ ફ�ઈલ/એબશન્ટ રહ�લિવદ્યાથ�ઓ પર�ક્ષામાં બેસવાની છેલ્લી તક આપવામ
આવે છે.તેની ન�ધ લેશો.
જો ઉપરોક્ત દશાર્લ વષર્ દરમ્યાનનિવદ્યાથ�ઓ આપેલ છેલ્લી તકનો લાભ ન�હ
લે તો તેવા િવદ્યાથએ ભિવષ્યમાં નવેસરથી એડિમશન નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે લેવા�ું .
તેથી િવદ્યાથ�ઓ જણાવવા�ું ક� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી ૩૦/૧૦/૨૦૨૧ દરમ્યાન
સવાર� ૧૦:૩૦ થો બપોર� ૦૨:૦૦ �ુધીમાં પ્રવ મેળવી ને પર�ક્ષા ફોમર્ ભર� .
ન�ધ:- િવદ્યાથએ સરકારશ્ર ી દ્રારા �હ�ર ક Covid-19 ગાઈડલાઈન�ું �ુસ્તપણે પાલન
� .
કરવા�ું ર� હશે
(મહ�નામાં બીજો અને ચોથો શિનવાર તથા �હ�ર ર�ઓમાં �ુિનવિસ�ટ�માં ર� રહ�શે)
વલ્લ િવદ્યાન
તાર�ખઃ૨૯/૦૯/૨૦૨૧     

કા.�ુ લસ�ચવશ્

