
 
 

સરદાર પટ�લ �િુનવિસ�ટ� 

�િુનવિસ�ટ� રોડ, વલલલ િવવાનયર – ૩૮૮૧૨૦ 

બાહ ય અાસયાો (એકટનટલ ્ો ટ) 

એા.એ./એા.્ોા તથા બી.એ./બી.્ોા. ના બાહ ય અાસયાોાાો 

(એકટનટલ ્ો ટ) પવરવ શયરની ી �રાત – 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 �િુન્િસ�ટ�ના  કાયારલયય

પાછળ �ા.નોબર 118મા ંપ્રવયફોમર, પર�કાયફોમર, ફ�યરસીદ અનરયમા�હતીય��ુસતકા(Prospectus) 

મરળ્્ાનીય રહ�વર, ફોમર ભર�નર ઓર��નલયડો�મુરનટ અનરય ડો�મુરનટયનીયત્યકોપીયીરરોકયસાથર  

�ા.નોબર 118  મા ંચરક કરા્્ા�ુ ંરહ�વર. તયારરાદયફ�યભર્ાનીયરહ�વર.  

      (B) M.A. & M.COM -Final (PART-II) Only External Courses. રાહઅભયાસસમમા ં      

પ્રવ ફોમર માટ� �િુન્િસ�ટ�મા ં�ર� આ્ીનર �ા.નોબર 118 ાાોથી ફાઇનલ�ુ ંપ્રવ ફોમર મરળ્્ા�ુ ં

રહ�વર.  

      (C) ATKT-FAIL-ABSENT Only External Courses. B.A./B.Com & M.A/M.Com મા ં� 

િ્દાથાનર ATKT-FAIL-ABSENT હોઇ તર્ા િ્દાથાઓ� માકરવીટનીયીરરોકયસાથરયરા ીનરયસરદાર 

પટ�લ �િુન્િસ�ટ�ના ં �ા.નોબર 118મા ં �ર� આ્ીનર �.20/- જાા ્રાવી પર�કા ફોાટ મરળ્્ા�ુ ં

રહ�વર.  

   (A) - (B) - (C) ના દર�ક  િવવાથાથ  www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/ માયં

મા�હતી ��ુસતકા (Prospectus) સ�ં ૂ્ ર અભયાસ કર�  �ા.નોબર 118મા ં�ર� આ્ીનર  પ્રવ ફોમરયઅનરય

પર�કાય  ફોમર  જમા કરા્્ા�ુયં રહ�વર.સોમ્ાર થી વિન્ાર (�હ�ર ર� િસ્ાય) 10.30am થી 

02.00pm સમય દરમયાન તાર�ખઃ ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ �ધુી મા ંપ્રવ ફોમરય અનરય

પર�કાય ફોમર  જમા કરા્્ા�ુયંરહ�વર. 

યયતઅની નોટ�સ 
 આથી બાહ ય અાસયાના થલડ ્ો ટાાો બરબલોયના િવવાથાથ �્ �થએ 

૨૦૦૯,૨૦૧૦,૨૦૧૧,૨૦૧૨ યનર ૨૦૧૩ાાો પવરવ ારમેઅો  ોઅ, ્ોઈ વ ટાાો એટ� �્ટ�/ 

ફ�ઈલ/એબવનટ રહા  ોઅ તરવા િવવાથાથનર ીઓ ્રવાાાો આવર  ર �્ આયાાી સાઅાાો અોજનાર 

પર�કાાાો એટ� �્ટ�/ ફ�ઈલ/એબવનટ ર �લ િવવાથાથનર પર�કાાાો બરસવાની  રલલી ત્ આપવાાાો 

આવર  ર.તરની ન�ધ લરવો.    

 જો ઉપરોબત દવાટવરલ વ ટ દરરઅાનના િવવાથાથનર આપરલ  રલલી ત્નો લાલ નન  

લર તો તરવા િવવાથાથએ લિવષઅાાો નવરસરથી એડિાવન નવા ય અાસયા પાાઓર લરવાેુો ર� �વર. 

 તરથી િવવાથાથનર જઓાવવાેુો �્ તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ થી ૩૦/૧૦/૨૦૨૧ દરરઅાન 

સવાર� ૧૦:૩૦ થો બપોર� ૦૨:૦૦ �ધુીાાો પવરવ ારમવી નર પર�કા ફોાટ લર� જવો. 

ન�ધ:- િવવાથાથએ સર્ારશી ીારા ી �ર ્ર�લ Covid-19 યાઈડલાઈનેુો �સુતપઓર પાલન 

્રવાેુો ર� �વર. 

       (ા �નાાાો બીજો યનર ચોથો વિનવાર તથા ી �ર રીથાાો �િુનવિસ�ટ�ાાો રી ર �વર) 

્લલભ િ્દાનાર         

તાર� ઃ૨૯/૦૯/૨૦૨૧યયયયય                                                        કા.�ુલસ�ચ્શી                                       

http://www.spuvvn.edu/

