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Sardar Patel University 
University Road,Vallabh Vidyanagar-388120,Gujarat,India 

Website : www.spuvvn.edu Email ID: external_cell@spuvvn.edu 

NAAC Re-Accreditation CGPA 3.25 Grade-“A” (23-01-2017 to 22-01-2022) 

Phone: +91-02692-226865/812 

B.A./B.Com & M.A./M.Com (External Courses) 2022-2023 

માહિતી પહુતતકા (PROSPECTUS) શકૈ્ષહિક વર્ષ: ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

Date for Starting of Application form:          15-09-2022 

Last Date for receipts of Application form:          10-11-2022 
(A) FY,SY,TY- B.A. External                   

(B) FY,SY,TY- B.COM. External  

(C) M.A. (Previous) Part-I -II External 

(D) M.COM. (Previous) Part-I -II External 

મૂલ્ય : રૂ|. ૨૦૦/- 

 P.E.C / T.C અને પ્રવેશ ફોમષ માટે જરૂરી ડોક્યૂમેન્ટ્સ,સુચના, પાન નંબર. 1  

 B.A./B.COM ના હનયમો અન ેમાર્ષદશષક સૂચનાઓ માટ ેજુઓ પાન નંબર. 2 to 7  

 M.A./M.COM ના હનયમો અને માર્ષદશષક સૂચનાઓ માટ ેજુઓ પાન નંબર. 8 to 13 

 B.A./B.COM & M.A./M.COM ની ફી માહિતી માટ ેજુઓ પાના નંબર. 14 to 18 

 B.A./B.COM & M.A./M.COM પરીક્ષા હનયમો અને અન્ટય માહિતી પાના નંબર. 19 to 21 

 FY/SY/TY B.A/B.COM & M.A/M.COM Previous (part-I) (Admission Form)પ્રવેશ ફોમષ, 

(A)  FY,SY,TY B.A/B.COM & M.A-M.COM Prevoius (PART-I) (External Courses) ઓફ લાઇન 

 (Admission Form)પ્રવેશ ફોમષ,પરીક્ષા ફોમષ,અને ફી ભરવાની રસીદ  સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ 

 નં. ૧૧૮ મા ંરૂબરૂ આવી ને મેળવવાના રિેશે. તે દરમ્યાન (અસલ પ્રમાિ પત્રો અન ેઅસલ પ્રમાિ પત્રો ની ત્રિ કોપી ઝેરોક્ષ 

 ફરજીયાત લઇને આવવું.)  

(B)  M.A & M.COM (Final) Part-II External ના હવદ્યાર્થીઓએ સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીમાં રૂમ નં:૧૧૮ માંર્થી 

 ફાઇનલનંુ પ્રવેશફોમષ મેળવવાનંુ રિેશે.તર્થા ફોમષ ભરીને ડોક્યૂમેન્ટ્સ સાર્થ ેચેક કરાવવાનંુ રિેશ.ે તે દરમ્યાન ફી ભરવાની રસીદ 

 આપવામા ંઆવશે. 

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

 સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નં. ૧૧૮મા ંરૂબરૂ આવીને રૂ.20/-નું પરીક્ષા ફોમષ ભરવાનંુ રિેશે.તર્થા ફી 

 ભરવાની રસીદ મેળવવાની રિેશે. (એક્ષટનષલમાં અભ્યાસ કયાષની બધીજ માકષશીટની ઝેરોક્ષ ફરજીયાત લાવવાની રિશેે.) 

 
 

 દરકે હવદ્યાર્થીઓએ ફરજીયાત માહિતી પહુતતકા (PROSPECTUS) નો અભ્યાસ કરી ફોમષ ભરવાનું રિશેે. 

 
 

 ફોમષ અને ફી ભરવાનો સમય 10:30 a.m. To 02:00 p.m. (સોમવાર ર્થી શહનવાર) 

 
 

 બીજો અને ચોર્થો શહનવાર યુહનવર્સષટીમાં રજા રિશે.ે 

 

 

 

 

 

   

http://www.spuvvn.edu/
mailto:external_cell@spuvvn.edu


Prospectus External Course 2022-2023          Sardar Patel University       માહિતી પહુતતકા બાહ્ય અભ્યાસક્રમ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

1 

 

P.E.C & T.C Information / માહિતી 

B.A./B.Com & M.A./M.Com External Courses 2022-2023. 
 

 B.A. & B.Com External Courses મા ં ર્ુજરાત રાજ્ય બિાર (OUT) Std12
th 

(H.S.C) પાસ કરેલ હવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ 

મેળવતા પિેલા (P.E.C) ફોમષ ભરવું ફરજીયાત છે.(સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીમા ંરૂમ નંબર 108 માંર્થી રૂ.25/- આપી (P.E.C) ફોમષ 

મેળવવું.) 

 (P.E.C)ફોમષ ની સારે્થ ધોરિ  10 ર્થી લઇ છેલ્લે અભ્યાસ પૂિષ કયાષ સુધીની તમામ માકષશીટની ઝેરોક્ષ સારે્થ.(અસલ પ્રમાિ પત્રો સાર્થે 

લઇન ેઆવવુ.ં) સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નંબર 118 મા ંઆવીને રૂબરૂ ફોમષ ચેક કરાવવાનંુ રિેશે.તે દરમ્યાન 

એલીજીબીટી ફી, રૂ.50/- ભરવાની રિેશે. 

 M.A. & M.Com Previous (Part-I) External મા ં હવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ (Admission) મેળવતા પિેલા Sardar Patel 

University હસવાયના અન્ટય (OUG - OUT) University ના હવદ્યાર્થીઓએ (P.E.C)ફોમષ ભરવું ફરજીયાત છે. (સરદાર પટેલ 

યુહનવર્સષટીમા ંરૂમ નંબર 108 માંર્થી રૂ.25/- આપી (P.E.C) ફોમષ મેળવવું.) 

 (P.E.C)ફોમષ ની સારે્થ ધોરિ  10 ર્થી લઇ છેલ્લ ેઅભ્યાસ પૂિષ કયાષ સુધીની તમામ માકષશીટની ઝેરોક્ષ સારે્થ (અસલ પ્રમાિ પત્રો સાર્થે 

લઇન ેઆવવુ.ં) સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નંબર 118 મા ંઆવીને રૂબરૂ ફોમષ ચેક કરાવવાનંુ રિેશે.તે દરમ્યાન 

એલીજીબીટી ફી, રૂ.50/- ભરવાની રિેશે. 

 Sardar Patel University હસવાયના અન્ટય (OUG - OUT) University ના હવદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ    Migration 

Certificate 30/11/2022 પિેલા એક્ષટનષલ હવભાર્મા ંજમા ંકરાવવાનંુ રિેશ,ેજો જમાં નિીં કરવામા ંઆવે તો તેમનું પરરિામ જાિેર 

કરવામા ંઆવશે નિી, તદ્દઉપરાંત પેનલ્ટી ભરવાની રિેશે તેની ર્ંભીર નોંધ લેવી. 

 Sardar Patel University ના હવદ્યાર્થીઓએ બાહ્ય અભ્યાસક્રમ (External)મા ંM.A./M.Com (Previous)  Part-I મા ં

પ્રવેશ (Admission) મેળવ્યો છે, જેન ેફક્ત S.P.University ની કોલેજમાંર્થી અભ્યાસ કરેલ િોય તેવા હવદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ 

Transfer Certificate (TC) 30/11/2022 પિેલા એક્ષટનષલ હવભાર્મા ંજમા કરાવવાનું રિેશ,ે જમા નિીં કરવામાં આવે તો તેમનુ ં

પરીિામ જાિેર કરવામા ંઆવશે નિી, તેની ર્ંભીર નોંધ લેવી. 
  

સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીમા ંરૂમ નંબર 108 માંર્થી રૂ.25/- આપી Transfer Certificate (TC) ફોમષ મળેવવું. 
 

નોંધ:- જે હવદ્યાર્થીની અસલ માકષશીટ ન આવી િોય તો નટે વાળી માકષશીટ ઉપર પોતાના કોલજે/હવભાર્ના હપ્રહન્ટસપાલ, હવભાર્ીય 

િડે, અર્થવા ફકે્લટી ડીન ના કોઇ પિ એક વ્યહક્તના નેટ વાળી માકષશીટમાં સિી હસક્કા ફરજીયાત કરાવવાના રિશેે. સિી હસક્કા 

વર્રની માકષશીટ તવીકારવામાં આવશે નિી. 

 

(અસલ પ્રમાિ પત્રો સાર્થે લઇન ેઆવવું.) 

SPU Sardar Patel University 

OUG Other Universites of Gujarat 

OUT Other than Gujarat’s Universites 
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Undergraduate (U.G) B.A./B.Com External 2022-2023 

હવદ્યાર્થીઓએ પ્રવશે ફોમષ,પરીક્ષા ફોમષ, ફી રસીદ ભરતી વખતે જરૂરી ડોક્યમૂને્ટટસ,સચુના 
 

 એક વર્ષ કરતાં વધારે વર્ષની અભ્યાસમાં ર્ેપ િોય તો, તે ર્ેપ અંર્ેન ુએફીડેવીટ રૂ.૫૦/- ના તટેમ્પ પેપર પર અવશ્ય લાવવાનંુ રિેશ.ે 

( એફીડેવીટ નમુનો પેજ નંબર-21) 

 FY-B.A & B.Com (External) પ્રર્થમ વર્ષ માં હવદ્યાર્થીઓએ પ્રવશે ફોમષની સાર્થે  

 (1) S.S.C 10
th

 (ઝેરોક્ષ)   (2) H.S.C 12
th

 (ઝેરોક્ષ) / Equivalent Certificate (S.175) 

 (3) Leaving Certificate (L.C) (ઝેરોક્ષ) (4) આધાર કાડષ  (ઝેરોક્ષ) 

 (5) હવદ્યાર્થીએ પોતાના તાજેતરના પાસપોટષ સાઇઝના કલુ 4 ફોટા સાર્થે લાવવાના રિશેે. 

    (જો Fail/ATKT/ABSENT ની માકષશીટ િોયતો એની ઝેરોક્ષ ફરજીયાત મકુવી) (અસલ પ્રમાિ પત્રો સાર્થે લઇને આવવું.) 

અને ત્યાર બાદ કોઈ અભ્યાસક્રમમાં જોડાયા િોય તો બધી જ માકષશીટની ઝેરોક્ષ ત્રિ સટે (અલર્ અલર્) રાખીને સરદાર પટેલ 

યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નં-૧૧૮મા ં આવીને રૂબરૂ પ્રવેશફોમષ,ફી ભરવાની રસીદ અને પરીક્ષા ફોમષ (પરીક્ષા ફોમષ 

રૂ.20/-) મા ંમેળવવાનંુ રિેશે.  

નોંધ: ધોરિ 12
th

 માં અગં્રજેી હવર્ય સાર્થે હવદ્યાર્થીએ પરીક્ષા પાસ ફરજીયાત કરેલ િોવી જોઇએ. 

  

 SY- B.A & B.Com (External) દ્રીહતય  વર્ષ માં હવદ્યાર્થીઓએ પ્રવશે ફોમષની સાર્થે  

 (1) FY- B.A & B.Com (ઝેરોક્ષ)   (2) આધાર કાડષ  (ઝેરોક્ષ) 

 (3) હવદ્યાર્થીએ પોતાના તાજેતરના પાસપોટષ સાઇઝના કલુ 4 ફોટા સાર્થે લાવવાના રિશેે. 

     ત્યારબાદ બધી જ માકષશીટની ઝેરોક્ષ ત્રિ સટે અલર્ અલર્ રાખીને સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નં-૧૧૮મા ં

રૂબરૂ આવીને પ્રવેશ ફોમષ, ફી ભરવાની રસીદ અને પરીક્ષા ફોમષ (પરીક્ષા ફોમષ રૂ.20/-) માં મેળવવાનંુ રિેશ ે

(ATKT,FAIL,ABSENT ની માકષશીટ િોયતો ફરજીયાત એની ઝેરોક્ષ મુકવી) 

 

 TY- B.A & B.Com (External) તૃહતય વર્ષ માં હવદ્યાર્થીઓએ પ્રવશે ફોમષની સાર્થે  

 (1) FY-SY B.A & B.Com (ઝેરોક્ષ)    

 (2) આધાર કાડષ (ઝેરોક્ષ) 

 (3) હવદ્યાર્થીએ પોતાના તાજેતરના પાસપોટષ સાઇઝના કલુ 4 ફોટા સાર્થે લાવવાના રિશેે. 

             ત્યાર બાદ બધી જ માકષશીટની ઝેરોક્ષ ત્રિ સટે અલર્ અલર્ રાખીને સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નં-

૧૧૮મા ંરૂબરૂ આવીને પ્રવેશ ફોમષ, ફી ભરવાની રસીદ અને પરીક્ષા ફોમષ (પરીક્ષા ફોમષ રૂ.20/-) મા ં મેળવવાનંુ રિેશે (ATKT, 

FAIL, ABSENT ની માકષશીટ િોયતો તેની ઝેરોક્ષ ફરજીયાત મુકવી) 

 B.A. & B.Com. (External)માં ATKT, FAIL, ABSENTના પરીક્ષા ફોમષ પ્રવશે ફોમષ ની સાર્થેજ ભરવાનું રિશેે. 

 FY/SY/TY - B.A. & B.Com. (External) દરકે હવદ્યાર્થીઓએ સરદાર પટલે યુહનવર્સષટીના ં કાયાષલયની પાછળ રૂમ 

નં:૧૧૮માં પ્રવશે ફોમષ,અને પરીક્ષા ફોમષ ચકે કરાવવા ત્યારબાદ ફી રસીદમાં માહિતી ભરી UNION BANK(SPU 

CAMPUS, VVN) માં ફી ભરવા જવુ. બને્ટકમારં્થી પાછી આપલે ફી ભરેલી રસીદની બે ઝેરોક્ષ પ્રવશે ફોમષ અને પરીક્ષા ફોમષ સાર્થ ે

સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીના ંકાયાષલયની પાછળ રૂમ નં:૧૧૮માં રૂબરૂ આવીને પ્રવશે ફોમષ અન ેપરીક્ષા ફોમષ જમા કરાવવાનું રિશેે. 

રડમાન્ટડ ડ્રાફટ / મનીઓડષર / પોતટલ ઓડષર તવીકારવામાં આવશે નિી. 
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Rules for (A) B.A. & (B) B.Com External Courses 2022-2023. 

(A)બી.એ.(B)બી.કોમ. એક્ષટનષલ અભ્યાસક્રમના હનયમો અન ેમાર્ષદશષક સચૂનાઓ. 

(A) B.A. (બી.એ.) એક્ષટનષલ અભ્યાસક્રમ:૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

૧. બી.એ.(એક્ષટનષલ)ની પદવી મેળવવા માટે હવદ્યાર્થીએ એફ.વાય.,એસ.વાય. અને ટી.વાય.બી.એ.ની બાહ્ય પરીક્ષા પાસ કરવાની રિેશે. 

૨. બી.એ.(એક્ષટનષલ)ની પદવી નીચેના હવર્યોમા ંએનાયત ર્થશે. 

 (૧)અગં્રજેી (English)   (૨)ર્જુરાતી (Gujarati)   (૩)હિન્ટદી (Hindi)  

 (૪)સતંકતૃ (Sanskrit)  (૫)અર્થષશાતત્ર (Economics)   (૬)સમાજશાતત્ર (Sociology) 

૩. FY B.A & SY B.A & TY B.A એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ (નવા અભ્યાસક્રમ) મજુબનો રિશેે. 

૪. એડમીશન ફોમષની સારે્થ જ રૂ.20/- નુ પરીક્ષા ફોમષ ભરવાનુ ંરિેશ.ે 
 

નોંધ:- પ્રર્થમવર્ષ બી.એ માં એડમીશન લેનાર હવધાર્થીઓને  હિન્ટદી સાહિત્ય સાર્થે અર્થષશાતત્ર અને અરં્જેી સાર્થે સતંકૃત સાહિત્ય મળશ ે

નહિ.  

 F.Y.B.A. પ્રર્થમ વર્ષ બી.એ. (WITH EFFECT FROM: JUNE 2018-2019) 

Course Type Course Code Course Title 

Ability 

Enhancement 

Compulsory 

FYBAENG100 General English                                   (ફરજીયાત હવર્ય) 

Ability 

Enhancement 

Compulsory 

(Any One) 

FYBAGUJ100 Gujarati 

FYBAHIN100 Hindi 

FYBASAN100 Sanskrit 

FYBAADE100 Add English 

નોંધ:- જે હવદ્યાર્થીએ F.Y.B.A. Ability Enhancement Compulsory (Any One) માં 

Compulsory હવર્ય પસદં કરશે તજે હવર્ય S.Y.B.A. માં Compulsory રિશેે.  

Skil 

Enhancement 

Compulsory 

FYBACSK100 Communication Skill                            (ફરજીયાત હવર્ય) 

FYBAENS100 Environmental Studies                          (ફરજીયાત હવર્ય) 

Core Course-Two Paper  &  Generic Elective- Two Paper  (A,B,C,D,E Any  Two Group)  

A Economics 
FYBAECO101 Introductory Micro Economics and Macro Economics 

FYBAECO102 Economic System and Probems 

B 
English 

Literature. 

FYBAENG101 Poetry-I 

FYBAENG102 Prose-II 

C 
Gujarati 

Literature. 

FYBAGUJ101 ચૂટંેલી કૃહતનો અભ્યાસ : પદ્ય ઓખાિરિ, “ક્યા”ં 

FYBAGUJ102 નવહલકા- તિખામડંળ: ૧, મળલેા જીવ ૨. 

D 
Hindi 

Literature. 

FYBAHIN101 Adhunik Hindi Kavita  

FYBAHIN102 Hindi Adhunik katha Sahitya (Kahani Aeam Upanyas) 

E 
Sanskrit 

Literature. 

FYBASAN101 
Kumarsambhavam (SARG-5) & Dashkumarcharitam - 
(Uchchhvasa-6) of Dandi 

FYBASAN102 
Critical Survey of Sanskrit Literature & Sadbodhshatakm (Ed.-

Kaka kalelkar) of Bhrtruhari 

F Sociology 
FYBASOC101 An Introduction to Sociology 

FYBASOC102 Indian Social Institutions 

નોંધ:-  FY BA માં ઉપર મજુબ Core Course-Two Paper  &  Generic Elective- Two Paper(A,B,C,D,E Any  

Two Group) જે બે હવર્ય પસદં કરવાના રિશેે.અને FY.BA માં (A,B,C,D,E Any  Two Group) પસદં કરશે તજે   

Group SY.BA માં રિશેે. 

નોંધઃ(૧) વર્ષ-2022-2023માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ FY.B.A (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ (નવા 

 અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશે.ે  
 

 કુલ 8 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરકે હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ પાસ ર્થવા માટે જરૂરી છે. 
 

 (૨) FY.B.A (External)ની પરીક્ષામાં માત્ર બે પપેરમાં ATKT આપવામાં આવશે. બે ર્થી વધારે હવર્યમાં નાપાસ ર્થયલે 

  હવદ્યાર્થીઓને  SY.B.A (External)માં પ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 
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 SY.B.A  નવા હસલેબસ (WITH EFFECT FROM: JUNE 2019-2020) 

 

 

નોંધ:(૧) વર્ષ-2022-2023 મા ં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ SY.B.A (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ  (નવા 

અભ્યાસક્રમ)   મુજબ રિશેે. કલુ 8 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરકે હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ  પાસ 

ર્થવા માટે જરૂરી છે. 

નોંધ:-(૨) SY.B.A (External)ની પરીક્ષામાં માત્ર બ ેપપેરમાં ATKT આપવામાં આવશે. બ ેર્થી વધારે હવર્યમા ંનાપાસ ર્થયલે  

હવદ્યાર્થીઓને  TY.B.A (External)મા ંપ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 

 

 

 

 

 

 

 TY.B.A. (નવા હસલબેસ પ્રમાિે) (WITH EFFECT FROM: JUNE 2020-2021) 

Course Type Course Code Course Title 

Ability 

Enhancement 

Compulsory 

SYBAENG200 General English                       (ફરજીયાત હવર્ય) 

Ability 

Enhancement 

Compulsory 

(Any One) 

SYBAGUJ200 Gujarati 

SYBAHIN200 अनिवार्य निन्दी 

SYBASAN200 Jatakamala of Aaryasur And Madhyamvyayog of Bhasa 

SYBAADE200 Additional English 

નોંધ:-જે હવદ્યાર્થીએ FY B.A Ability Enhancement Compulsory (Any One) માં 

Compulsory હવર્ય પસદં કરેલ છે. તજે હવર્ય SY B.A માં Compulsory રિશેે.  

Skil Enhancement 

Compulsory 
SYBACSK200 Communication Skill                          (ફરજીયાત હવર્ય) 

Core Course-Two Paper  &  Generic Elective- Two Paper  (A,B,C,D,E Any  Two Group)  

A Economics 

SYBAECO201 Micro Economics & Macro Economics 

SYBAECO202 Money / Banking & Indian Economy 

SYBAECO203 Human Development & Industrial Economics 

B 
English  

Literature. 

SYBAENG201 The Elizabethan Age to the Neo-classical Age 

SYBAENG202 The Pre-Romantic Age to the Victorian Age 

SYBAENG203 The Modern Age 

C 
Gujarati  

Literature. 

SYBAGUJ201 ગ્રંર્થકારનો અભ્યાસ : કાદંબરીની માં , આર્ંતુક 

SYBAGUJ202 ર્ુજરાતી કહવતા: (મધ્યકાળર્થી પંરડતયુર્ સુધી ની), (ર્ાંધીયુર્ અને અનુર્ાંધીયુર્) 

SYBAGUJ203 મધ્યકાલીન ર્ુજરાતી સાહિત્યનો ઈહતિાસ (ભાર્-૧) , (ભાર્-૨) 

D 
Hindi 

Literature. 

SYBAHIN201 आधुनिक निन्दी काव्य 

SYBAHIN202 निन्दी कथा सानित्र् 

SYBAHIN203 निन्दी सानित्र् का इनििास 

E 
Sanskrit  

Literature. 

SYBASAN201 
Vikramovrshivam of Kalidasa And Mattavilas And 

Bhagavadjukiyam of Aryashur 

SYBASAN202 
Kavyaprakash (1.2 & 10) of Mammata And Modern Sanskrit 

Literature of India 

SYBASAN203 
Yagynavalkyasmruti (Vyavharadliyaya) And Mahabharata  

(Viratparv – Niyai Adhyay) 

નોંધ:-SY BA મા ંઉપર મજુબ Core Course - Three paper &  Generic Elective- Two Paper. (FY B.A જે બ ે

હવર્ય પસદં કરલે છે એ મજુબ મખુ્ય હવર્યનાં  Three paper  અને ર્ૌિ હવર્ય ના  Two Paper Select કરવા ના રિેશ.ે) આમ, 

SY BA માં Core Course - Three paper &  Generic Elective- Two Paper એમ Total Five Paper રિેશે. 
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Course Type Course Code Course Title 

Ability 

Enhancement 

Compulsory 

TYBAENG300 General English 

Skill 

Enhancement 

Compulsory: 

(Any One) 

TYBAECO300 Economic Essay & Economic of Cooperation 

TYBAGUJ300 ર્ુજરાતી સાહિત્ય અને પત્રકારત્ત્વ(હલટરરી જનાષહલઝમ) 

TYBAHIN300 रचिात्मक लेखि, सैद्ाांनिक पक्ष एवां व्याविाररक पक्ष 

TYBASAN300 Mruchchhakatikam (Anka :1 to 10) Shudrak and Nibandh 

TYBAAEC300 Applied English for Communication 

નોંધ:- જે હવદ્યાર્થીએ SY BA મા ંCompulsory હવર્ય પસદં કરલે છે, તજે હવર્ય TY BA માં Skill  

 Enhancement Compulsory રિશે.ે 

CORE- COURSE SUBJECT 

Economics 

TYBAECO301 Micro Economics and Macro Economics 

TYBAECO302 International Trade 

TYBAECO303 Economics of Entrepreneurship & Public Finance 

TYBAECO304 History of Economic Thought – I & II 

TYBAECO305 Managerial Economics & Agriculture Economics 

TYBAECO306 Survey Methods & Development and Environmental Economics 

English 

Literature. 

TYBAENG301 
History of English Literature from 1550 to 1750 

(The Elizabethan Age to the Neo-classical Age) 

TYBAENG302 
History of English Literature from 1750 to 1900 

(The Age of Dr. Johnson to the Victorian Age) 

TYBAENG303 
History of English Literature from 1914 to 2000 

(The Modern Age and the Post-modern Age) 

TYBAENG304 Literature in Translation 

TYBAENG305 Criticism 

TYBAENG306 Phonetics, Phonology and Practical Criticism 

Gujarati 

Literature. 

TYBAGUJ301 અવાષચીન ર્જુરાતી સાહિત્યનો ઇહતિાસ 

TYBAGUJ302 ‘સાપનાભારા’ (એકાંકી સંગ્રિ) - ઉમાશંકર જોશી અને ‘હમથ્યાહભમાન’ (નાટક) - દલપતરામ 

TYBAGUJ303 ‘પવૂાષલાપ’ (કાવ્યસંગ્રિ) –‘કાન્ટત’ અન‘ેકેટલાંક કાવ્યો’ (સુન્ટદરમ્) સંપા: હનરજંન ભર્ત 

TYBAGUJ304 અપરિત (અનસીન) 

TYBAGUJ305 સાહિત્ય હવવેચનનાં હસદધાંતો 

TYBAGUJ306 ભાર્ા હવજ્ઞાન 

Hindi 

Literature. 

TYBAHIN301 प्राचीि एवां मध्र्कालीि काव्य 

TYBAHIN302 निन्दी िाटक एवां एकाांकी 

TYBAHIN303 भारिीर् लोक सानित्र् 

TYBAHIN304 निन्दी भाषा एवां व्याकरण 

TYBAHIN305 भारिीर् एवां पाश्चात्र् सानित्र् नसध्दाांि, आलोचिा और वाद 

TYBAHIN306 पत्रकाररिा एवां प्रार्ोजिमूलक निन्दी 

Sanskrit 

Literature. 

TYBASAN301 Vedantsar of  Sadanand Sarsvati and Isha-Ken Upanishada 

TYBASAN302 Tarksangrah of Annam bhatt and Sankhyakarika 

TYBASAN303 
Bhashavigyan, Sangyaprakranm of Bhattoji Dikshita and Karakprakaran 

of  Bhattoji Dikshita 

TYBASAN304 
Abhinavvaidikpathavali and Stotrashahity Parichay-Sankaracharya & 

Shivmahima Stotra of Pushdanta 

TYBASAN305 
Pratigyayaugandhrayanam of  Bhasa & Shrimadbhagvad Geeta of 

Maharshi Vyasa 

TYBASAN306 
Sanskrit vyakarana (Subant,Tigant, Krudant, Sandhi) & Arthavbodh and 

Naishidhcharitam – (Prathm Sarga) of Shreeharsh 

નોંધ:- TY BA માં ઉપર મુજબ Core Course – Six paper (SY BA માં Core Course - Three paper)જે િોય એજ 

 હવર્ય (Principal subject) TY B.A માં રિશેે.   

નોંધ:-  વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ TY B.A (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ  (નવા 

 અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે.  કલુ 8 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરકે હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ પાસ ર્થવા 

 માટે જરૂરી છે. 

 (B) B.Com (બી.કોમ.) એક્ષટનષલ અભ્યાસક્રમ:૨૦૨૨-૨૦૨૩ 
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૧. F.Y.B.Com પ્રર્થમ વર્ષ બી.કોમ.(એક્ષટનષલ)મા ંપ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવાર ેધો.૧૨ ની પરીક્ષા કોઇપિ માધ્યમ  

    (English Subject) અંગ્રેજી હવર્ય સારે્થ પાસ કરેલ િોવું જોઇએ. 

૨. બી.કોમ.(એક્ષટનષલ) પદવી મેળવવા માટે એફ.વાય.,એસ.વાય. અને ટી.વાય.બી.કોમ.ની બાહ્ય પરીક્ષા પાસ કરવાની રિેશે. 

૩. બી.કોમ.(એક્ષટનષલ) ની પદવી Advanced Accounting & Auditing હવર્યમા ંએનાયત ર્થશે. 

૪. બી.કોમ.(એક્ષટનષલ)ની પરીક્ષા એહપ્રલ/મે  કોઇપિ એક માસમા ંલેવામા ંઆવી શકે છે. 

૫.  F.Y. /S.Y./ T.Y. B.COM. એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ (નવા અભ્યાસક્રમ) મુજબનો રિેશે. 

૬. એડમીશન ફોમષની સારે્થજ રૂ.20/- નુ પરીક્ષા ફોમષ ભરવાનુ રિેશે. 

૭.  એફ.વાય.,એસ.વાય. અને ટી.વાય.બી.કોમ આિ ફરજીયાત પ્રશ્ર્નપત્રો રિેશે. 

 

 FY.B.Com (External) (WITH EFFECT FROM: JUNE 2018-2019) 
 

Course Type Course Code Course Title 
Passing/ 

Total 

Ability-Enhancement 

Compulsory Course 
UBE1ACOM01 English & Business Communication –I 40/100 

Core Courses 

(A) Core Compulsory 

UBE1CCOM01 Financial Accounting  40/100 

UBE1CCOM02 Business Organisation  & Management  40/100 

(B) Core Allied 

(Any One) 

UBE1CCOM03 Business Mathematics  40/100 

UBE1CCOM04 Secretarial Practice  40/100 

Discipline Specific  

Elective Accounting & 

Auditing 

UBE1DCOM01 Advanced Accounting –I 40/100 

UBE1DCOM02 Advanced Accounting –II 40/100 

Generic Elective UBE1GCOM01 Economics –I  40/100 

Skill -Enhancement  

Elective Course 
UBE1SCOM01 

Environmental Studies  & Climate 

Change 
40/100 

Total       320/800 

 

Note:  Each student shall have to offer the same (B) Core Allied (Any One) Paper at F.Y.B.COM to 

 S.Y.BCOM. & T.Y.B.COM. 

  

નોંધ:-(૧)  વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ FY.B.Com (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ  (નવા 

અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે. કલુ 8 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરકે હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ  પાસ ર્થવા 

માટે જરૂરી છે. 

 

નોંધ:-(૨)  FY.B.COM (External)ની પરીક્ષામાં માત્ર બે પપેરમાં ATKT આપવામાં આવશે. બે ર્થી વધારે હવર્યમાં નાપાસ 

ર્થયલે   હવદ્યાર્થીઓને  SY.B.COM (External) માં પ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 
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 SY.B.Com (External) (WITH EFFECT FROM: JUNE 2019-2020) 

Course Type Course Code Course Title 
Passing/ 

Total 

Ability-Enhancement 

Compulsory Course 
UBE2ACOM01 English & Business Communication –II 40/100 

Core Courses 

(A) Core Compulsory 

UBE2CCOM01 Fundamentals of Cost  & Management Accounting 40/100 

UBE2CCOM02 Production  & Marketing Management 40/100 

(B) Core Allied 

(Any One) 

UBE2CCOM03 Business Mathematics & Statistics –II 40/100 

UBE2CCOM04 Small Enterprise and Office  Management 40/100 

Discipline Specific  

Elective Accounting & 

Auditing 

UBE2DCOM01 Advanced Accounting –III 40/100 

UBE2DCOM02 Advanced Accounting –IV 40/100 

Generic Elective UBE2GCOM01 Economics –II 40/100 

Skill -Enhancement  

Elective Course 
UBE2SCOM01 Time Management and Disaster Management 40/100 

Total   320/800 

Note:  Each student shall have to offer the same (B) Core Allied (Any One) Paper at  FY B.COM to 

 SY.BCOM  & TY B.COM. 

 

નોંધ:(૧) વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ SY.B.Com (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ  (નવા 

અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે. કલુ 8 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરકે હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ  પાસ ર્થવા 

માટ ેજરૂરી છે. 

 

નોંધ:-(૨) SY.B.COM (External)ની પરીક્ષામાં માત્ર બે પપેરમા ંATKT આપવામાં આવશે. બ ેર્થી વધારે હવર્યમા ંનાપાસ 

ર્થયલે  હવદ્યાર્થીઓને TY.B.COM (External) માં પ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 

 

 TY.B.Com (External) Subject  (With Effect from: June- 2020-21) 

 

Course Type Course Code Course Title 
Passing / 

Total 

Ability-Enhancement 

Compulsory Course 
UBE3ACOM01 English & Business Communication -III 40/100 

Core Course 

(A)Core Compulsory 

UBE3CCOM01 Business Taxation 40/100 

UBE3CCOM02 Financial Management 40/100 

(B) Core Allied 

(Any One) 

UBE3CCOM03 Business Law 40/100 

UBE3CCOM04 Entrepreneurship 40/100 

Discipline Specific 

Elective Accounting 

& Auditing 

UBE3DCOM01 Advanced Accounting –V 40/100 

UBE3DCOM02 Advanced Accounting –VI 40/100 

Generic Elective UBE3GCOM01 Economics 40/100 

Skill - Enhancement 

Elective Course 
UBE3SCOM01 Business Ethics andConsumer Protection 40/100 

 

Note: Each student shall have to offer the same (B) Core Allied (Any One) Paper at  FY B.COM to 

 SY.BCOM  & TY B.COM. 

 

નોંધ:-  વર્ષ 2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ T.Y.B.Com. (External) મા ં એક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ  (નવા 

 અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે. કુલ 8 પેપર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરેક હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ  પાસ ર્થવા 

 માટે જરૂરી છે. 
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Post Graduate (P.G) M.A./M.Com. External 2022-2023 
હવદ્યાર્થીઓએ પ્રવશે ફોમષ,પરીક્ષા ફોમષ, ફી રસીદ ભરતી વખતે જરૂરી ડોક્યૂમને્ટટસ,સચુના 

 M.A. & M.Com. (Previous) Part-I (External) માટે પ્રવેશ ફોમષની સારે્થ  

 (1)  S.S.C 10
th

 (ઝેરોક્ષ)  

 (2)  H.S.C 12
th

 (ઝેરોક્ષ)     

 (3)  Leaving Certificate (L.C)(ઝેરોક્ષ) 

 (4)  FY/SY/TY Marksheet(ઝેરોક્ષ)         

 (5)  આધાર કાડષ (ઝેરોક્ષ) 

 (6)  હવદ્યાર્થીએ પોતાના તાજેતરના પાસપોટષ સાઇઝના કલુ 4 ફોટા સાર્થે લાવવાના રિશેે. 

 (7) એક વર્ષ કરતાં વધારે અભ્યાસમાં ર્પે િોય તો, તે અરં્નેુ રૂ.20/- ના તટમે્પ પપેર પર એફીડવેીટ ફરજીયાત લાવવાનું રિશેે. 

 

 (Fail/ATKT/ABSENT ની માકષશીટ િોયતો ફરજીયાત મુકવી) (અસલ પ્રમાિ પત્રો સાર્થે લઇને આવવું.)ત્યારબાદ કોઈ 

 અભ્યાસક્રમમાં જોડાયા િોય તો બધી જ માકષશીટની ઝેરોક્ષ ત્રિ સેટ અલર્ અલર્ રાખીને સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં 

 કાયાષલયની પાછળ રૂમ નબંર 118માં રૂબરૂ આવીને પ્રવેશ ફોમષ, ફી ભરવાની રસીદ પરીક્ષા ફોમષ (પરીક્ષા ફોમષ રૂ.20/- )મા ં

 મેળવવાનંુ રિેશે.  

નોંધ:- જે હવદ્યાર્થીની અસલ માકષશીટ ન આવી િોય તો નેટ વાળી માકષશીટમાં હપ્રહન્ટસપાલ, હવભાર્ીય િડે, અર્થવા ફકે્લટી ડીન ના કોઇ 

પિ એક વ્યહક્તના નટે વાળી માકષશીટમાં સિી હસક્કા ફરજીયાત કરાવવાના રિશેે. સિી હસક્કા વર્રની માકષશીટ તવીકારવામા ં

આવશે નિી. 

 

 M.A. & M.Com (Final) Part-II (External) માટે પ્રવેશ ફોમષની સાર્થ ે 

  (1) M.A /M.Com (Previous) Marksheet (ઝેરોક્ષ)  

 (2) આધાર કાડષ  (ઝેરોક્ષ) 

   (જો ATKT-FAIL-ABSENT ની માકષશીટ િોયતો ફરજીયાત મુકવાની રિશેે.) 

 સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલય પાછળ રૂમ નબંર 118માં પ્રવેશ ફોમષ મેળવવાનંુ રિેશે. માકષશીટની ઝેરોક્ષ ત્રિ કોપી સારે્થ 

 સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમં નંબર 118માં રૂબરૂ આવીને ફોમષ ચેક કરાવવું. તે દરમ્યાન ફી ભરવાની રસીદ 

 આપવામા ંઆવશે અને પરીક્ષા ફોમષ(પરીક્ષા ફોમષ રૂ.20/- )મા ંમેળવવાનંુ રિેશ.ે  

 M.A & M.Com  (External) મા ંATKT,FAIL,ABSENT ના રૂ.20/- આપીને પરીક્ષા ફોમષ હવદ્યાર્થીઓએ લેવાનુ 

 રિેશે.  

 M.A & M.Com (External) દરકે હવદ્યાર્થીઓએ સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીનાં કાયાષલયની પાછળ રૂમ નબંર 118માં રૂબરૂ  

 આવીને પ્રવશે ફોમષ,અને પરીક્ષા ફોમષ ચકે કરાવવા ત્યારબાદ ફી રસીદમાં માહિતી ભરી UNION BANK (SPU 

 CAMPUS, VVN) ફી ભરવા જવ.ુ બને્ટકમારં્થી પાછી આપલે ફી ભરલેી રસીદની બ ેઝેરોક્ષ પ્રવશે ફોમષ અને પરીક્ષા ફોમષ સાર્થ ે

 સરદાર પટલે યુહનવર્સષટીના ંકાયાષલયની પાછળ રૂમ નબંર 118મા ંરૂબરૂ આવીને પ્રવશે ફોમષ અને પરીક્ષા ફોમષ જમા કરાવવાનુ ં

 રિશેે. 

 

 ટપાલર્થી મોકલાવલે ફોમષ તવીકારવામાં આવશે નિી.અરજીપત્રક સાર્થે જરૂરી તમામ માકષશીટની પ્રમાહિત નકલો જોડવાની રિશેે. 

 અધૂરી હવર્તોવાળ ુઅર્થવા જરૂરી પ્રમાિપત્રો હસવાયનું અરજીફોમષ તર્થા ફી ની રસીદ તવીકારવામાં આવશે નિી. 
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 M.A Previous-Part-I (External)(With Effect from: June- 2018-2019) 

Subjects Course Type Course Code Course Title 

ECONOMICS 

 

Core 

Courses-3 

MAPEECO401 Micro Economics 

MAPEECO402 Macro Economics 

MAPEECO403 International Economics 

Elective 

Courses-2 

MAPEECO404 Agricultural Economics 

MAPEECO405 Industrial Organisation and Finance 

ENGLISH 

 

Core 

Courses-3 

MAPEENG401 History of English Literature (1550 - 1914) 

MAPEENG402 History of English Literature (1914 to the present) 

MAPEENG403 Indian and Arabic Postcolonial Literature 

Elective 

Courses-2 

MAPEENG404 Canadian and Russian Fiction 

MAPEENG405 Progressive Writers’ Movement and Partition Literature 

GUJARATI 

 

Core 

Courses-3 

MAPEGUJ401 અવાષચીન ર્ુજરાતી કહવતા 

MAPEGUJ402 આધુહનક-અનુઆધુહનક ર્ુજરાતી સાહિત્ય 

MAPEGUJ403 ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય મીમાંસા 

Elective 

Courses-2 

MAPEGUJ404 મધ્યકાલીન ર્ુજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ 

MAPEGUJ405 ર્ુજરાત: લોકહવદ્યા-લોકસાહિત્ય 

HINDI 

 

Core 

Courses-3 

MAPEHIN401 मध्र्कालीि काव्य (भनिकाव्य, रीनिकाव्य) 

MAPEHIN402 आधुनिक गद्य सानित्र्- कथा सानित्र्, िाटक, निबांध, जीविी 

MAPEHIN403 भाषा नवज्ञाि एवां निन्दी भाषा 

Elective 

Courses-2 

MAPEHIN404 दशृ्र् श्राव्य माध्र्म लेखिः इनििास, सांचार माध्र्म और टी.वी. 

MAPEHIN405 लोक सानित्र् 

HISTORY 

 

Core 

Courses-3 

MAPEHIS401 Ancient Societies 

MAPEHIS402 History of Modern World: 1870–2000 

MAPEHIS403 History of Modern India: 1757–1857 

Elective 

Courses-2 

MAPEHIS404 
Agrarian and Village History of Colonial India (1757-

1947) 

MAPEHIS405 History of Gujarat 1800–1914 

SANSKRIT 

 

Core 

Courses-3 

MAPESAN401 

Indian Philosophy: Shankarabhashya of 

Shankaracharya  (Adhyaya-I Selected Sutras), 

(Adhyaya- II Omit Bauddha Khandana) & Jain - 

Bauddha Darshana (of Sarvadarshanasangraha) 

MAPESAN402 

Vyakarana: Siddhantakaumudi of Bhattojidikshita 

(Acha-Sandhi Prakaranam, Hal-sandhi, Samasa) & 

Paspashahnika of Patanjal-Mahabhashya 

MAPESAN403 
Sahityashastra: Natyashastra of Bharata (Adyhaya- 1, 2 

& 6) 

Elective 

Courses-2 

MAPESAN404 Vedanga: Nirukta of Yaska (Adhyaya- 1, 2 & 7) 

MAPESAN405 

Prose & Poetry:Kadambari of Banabhatta 

(Mahashvetavrutanta) & Shishupalavadham of Magha 

(Sarga-1) 

SOCIOLOGY 

 

Core 

Courses-3 

MAPESOC401 Theoretical Perspectives in Sociology 

MAPESOC402 Research Methodology 

MAPESOC403 Rural Society in India 

Elective 

Courses-2 

MAPESOC404  Sociology of Education 

MAPESOC405 Gender and Society   

નોંધ:-(૧) વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ M.A PREVIOUS (PART-I) મા ંએક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ 
(નવા અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે. કલુ 5 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરેક હવદ્યાર્થીએ દરેક હવર્યમાં 100/40 માકષસ પાસ 

ર્થવા માટે  જરૂરી છે. 
 

નોંધ:-(૨)  M.A Previous (External)ની પરીક્ષામાં માત્ર બે પપેરમા ંATKT આપવામાં આવશે. બ ેર્થી વધારે હવર્યમાં નાપાસ 

ર્થયલે હવદ્યાર્થીઓને  M.A. Final (External) માં પ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 
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 M.A. Final-Part-II (External)(With Effect from: June- 2019-2020) 
 

Subjects 
Course 

Type 
Course Code Course Title 

ECONOMICS 

Core 

Courses-3 

MAFEECO501 Economics of Development & Planning 

MAFEECO502 Public Economics 

MAFEECO503 Quantitative Economics 

Elective 

Courses-2 

MAFEECO504 
Environmental Problems in India – Solutions and 

Strategies 

MAFEECO505 Industrial Lablour 

ENGLISH 

Core 

Courses-3 

MAFEENG501 Epic and German Novel 

MAFEENG502 Literary Criticism and Theory 

MAFEENG503 New Literatures in English and Mythological Literature 

Elective 

Courses-2 

MAFEENG504 
Persecuted Writers and Threatened Literature Around 

the World 

MAFEENG505 
Indian Literatures in English Translation and Cinematic 

Adaption of  Literatures 

GUJARATI 

 

Core 

Courses-3 

MAFEGUJ501 અવાષચીનર્જુરાતી ર્દ્ય 

MAFEGUJ502 ર્જુરાતી હવવચેન હવચાર 

MAFEGUJ503 ભાર્ાહવજ્ઞાન અને ર્જુરાતી ભાર્ા 

Elective 

Courses-2 

MAFEGUJ504 ભારતીય અને હવશ્વ સાહિત્ય 

MAFEGUJ505 તુલનાત્મક સાહિત્ય 

HINDI 

 

Core 

Courses-3 

MAFEHIN501 भारिीर् िथा पाश्चात्र् काव्यशास्त्र और निन्दी आलोचिा 

MAFEHIN502 निन्दी सानित्र् का इनििास 

MAFEHIN503 आधुनिक निन्दी काव्य 

Elective 

Courses-2 

MAFEHIN504 प्रर्ोजिमूलक निन्दी  

MAFEHIN505 सानित्र्, समाज  और पर्ायवरण 

HISTORY 

 

Core 

Courses-3 

MAFEHIS501 Philosophy of History and Historiography 

MAFEHIS502 
Modern India: India under the British Crown (1858-

1947) 

MAFEHIS503 India since Independence (1947-1990) 

Elective 

Courses-2 

MAFEHIS504 Economic History of Colonial India: 1757–1947  

MAFEHIS505 Constructive Activities in Gujarat: 1914–2000 

SANSKRIT 

Core 

Courses-3 

MAFESAN501 Drama: Abhijnanashakuntalam of Kalidasa 

MAFESAN502 

Vedanta: Anubhashya of Vallabhacharya Adhyaya-I & 

II (Selected Sutras) & Shribhashya of Ramanujacharya 

(1.1.1- Para- 1 to 100) 

MAFESAN503 

Veda: Rigveda (Selected Suktas), Yajurveda 

(Shivasankalpa Suktam) & Atharvaveda (Selected 

Suktas) 

Elective 

Courses-2 

MAFESAN504 
Unseen: Essay, Translation (Sanskrit to Gujarati & 

Gujarati to Sanskrit), Question from Sanskrit Paragraph 

MAFESAN505 
Nyaya: Nyayabhashya (Adhyaya- 1 & 2) & 

Nyayasiddhantamuktavali (Anumankhand) 

SOCIOLOGY 

 

Core 

Courses-3 

MAFESOC501 Sociology of Change and Development 

MAFESOC502 Conceptualization of Indian Society 

MAFESOC503 Sociology of Mass Communication 

Elective 

Courses-2 

MAFESOC504 Sociology of Health 

MAFESOC505 Political Sociology 

 

નોંધ:-વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ M.A FINAL (PART-II) મા ંએક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ (નવા અભ્યાસક્રમ) 

મુજબ રિશેે. કુલ 5 પપેર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરેક હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 માકષસ પાસ ર્થવા માટે જરૂરી છે. 

 

 M.Com (Previous) (External) (With Effect from: June- 2018-2019) 
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Course Type Course Code Course Title 

Ability Enhancement 

Course 
PBE1ACOM01 E-Commerce 

Core Courses 

(Three) 

PBE1CCOM01 Strategic Business Management 

PBE1CCOM02 Business Environment 

PBE1CCOM03 Cost and Management Accounting 

Elective Courses (Any One) 

Advanced Accounting PBE1ECOM01 Management Control System  

Marketing Management PBE1ECOM02 Rural  & Services  Marketing 

Human Resource 

Management 
PBE1ECOM03 

Organizational Behaviour & Human Resource 

Development 

Financial Management PBE1ECOM04 Financial Markets and Services  

Tax Planning and 

Management 
PBE1ECOM05 Direct Tax Planning 

 

નોંધ:-(૧) વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરેક હવદ્યાર્થીએ M.COM PREVIOUS (PART-I) મા ં એક્ષટનષલનો 

અભ્યાસક્રમ (નવા અભ્યાસક્રમ) મુજબ રિશેે. કુલ 5 પેપર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરેક હવદ્યાર્થીએ દરકે હવર્યમાં 100/40 

માકષસ પાસ ર્થવા માટે જરૂરી છે. 

 

નોંધ:-(૨) M.Com Previous (External)ની પરીક્ષામા ં માત્ર બે પેપરમાં ATKT આપવામા ં આવશે. બે ર્થી વધાર ે હવર્યમા ં

નાપાસ ર્થયેલ હવદ્યાર્થીઓને  M.Com. Final (External)માં  પ્રવશે મળેવી શકશે નિી. 

 

 M.Com (Final) (External) (With Effect from: June- 2019-2020) 

 

Course Type Course Code Course Title 

Ability Enhancement 

Course 
PBE2ACOM01 Career Planning 

Core Courses 

(Three) 

PBE2CCOM01 Research Methodology 

PBE2CCOM02 Entrepreneurship Development 

PBE2CCOM03 Financial Management 

Elective Courses (Any One) 

Advanced Accounting PBE2ECOM01 Corporate Accounting 

Marketing Management PBE2ECOM02 
Integrated Marketing Communication & Consumer 

Behaviour 

Human Resource 

Management 
PBE2ECOM03 Industrial Relations & Strategic HRM 

Financial Management PBE2ECOM04 Strategic Financial Management 

Tax Planning and 

Management 
PBE2ECOM05 Indirect Taxes 

 

નોંધ:-  વર્ષ-2022-2023 માં પ્રવશે મળેવલે દરકે હવદ્યાર્થીએ M.COM FINAL (PART-II) મા ંએક્ષટનષલનો અભ્યાસક્રમ (નવા 

 અભ્યાસક્રમ) મજુબ રિશેે. કલુ 5 પેપર અભ્યાસ કરવાના રિશેે. દરેક હવદ્યાર્થીએ દરેક હવર્યમાં 100/40 માકષસ પાસ ર્થવા માટે 

 જરૂરી છે. 

 

Note:  Each student shall have to offer the same Elective Courses (Any One) Paper at Previous-I to 

 Final-II. 
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 Rules for  B.A /B.COM / M.A. /M.Com. (External) Programme 

 

Programme Eligibility Criteria 

Bachelor of Arts (B.A) 

(Economics) 

(English) 

(Gujarati) 

(Hindi) 

(Sanskrit) 

(Sociology) 

A Candidates for the degree of Bachelor of Arts (B.A.) must have 

passed the Higher Secondary Examination (10+02 with English 

Subject) conducted by the Gujarat Higher Secondary Education 

Board or an examination of any other statutory examination of any 

other University or examination body recognized as equivalent 

thereto in accordance with S. 175 and will be required to pass three 

subsequent examination, the first to be called the First Year B.A., 

the Second Year B.A., and the Third Year B.A. Examination for the 

Degree of Bachelor of Arts (B.A.). 

Bachelor of Commerce (B.Com.) 

A Candidates for the degree of Bachelor of Commerce (B.Com.) 

must have passed the Higher Secondary Examination (10+02 with 

English Subject) conducted by the Gujarat Higher Secondary 

Education Board or an examination of any other statutory 

examination of any other University or examination body recognised 

as equivalent thereto in accordance with S. 175 and will be required 

to pass three subsequent examination, the first to be called the First 

Year B. Com., the Second Year B.Com., and the Third Year B.Com. 

Examination for the Degree of Bachelor of Commerce (B.Com.). 

Master of Arts (M.A) 

(Economics) 

(English) 

(Gujarati) 

(Hindi) 

(History) 

(Sanskrit) 

(Sociology) 

A candidate who has passed a Bachelor's Degree Examination in 

Arts will be eligible for admission to the Master's Degree and will 

be permitted to offer the special subjects, which he/she had offered at 

the Bachelor's Degree Examination. 

(a) A candidate who has passed a Bachelor's Degree Examination in   

Commerce, or BBA from any recognized University will be eligible 

for admission to M.A (Economics). 

Master of Commerce (M.COM) 

(1) Advanced Accounting  

(2) Human Resource 

Management. 

(3) Marketing Management. 

(4) Financial Management. 

(5) Tax Planning and 

Management. 

 A candidate who has passed the Degree of Bachelor of 

Commerce, or the Degree of Bachelor of Business Administration 

of this university under 10+02+03 pattern and has passed HSC 

(Std XII) Examination with English as one of the subjects, or an 

examination recognized as equivalent thereto, will be eligible for 

admission to the M.Com programme in this University. 

(a) A candidate who has passed a Bachelor's Degree in Arts 

(Economics) will be eligible for admission to M.Com Degree Course. 
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1.  A student will have to apply for B.A./B.COM. & M.A./M.COM. External Admission and     

 ATKT/FAIL/ABSENT in the month of August every year. 

2. Along with the application form, a candidate will have to fill up, the Examination form also. 

3.  The University will not provide any kind of printed reading material for any courses however the 

  syllabus will be provided by the University for reference. 

 Guidelines for admission to M.A (Previous) External Courses Examination 

1. A student who has passed a Third Year B.A will be eligible for admission to M.A (Previous)  

  External Examination in the subject which he/she has offered as subsidiary subject (not an optional 

  subject) in the  Three-Year Degree Course, provided he/she has obtained at least 48% of marks in 

  the subsidiary subject. 

2. A student who has passed M.A from any University is eligible to M.A (Previous) External  

  Examination  with any subject other than the subject in which he/she has obtained his/her M.A. 

Guidelines for admission to M.Com (Previous) External Courses Examination 

1.   A student who pass his M.Com Previous examination (Regular Yearly-New Syllabus) and  

  discontinued his studies or who fails in M.Com (Final) Regular (Yearly) Programme from Sardar 

  Patel University only is eligible for M.Com (Final) External Programme in the same subject. 

 Information about Annual B.A/B.COM, M.A/M.COM (External Courses) Examination 

 

1. Examination will be conducted annually every year in the month of April/May. 

2. Minimum passing marks is 40% marks in each paper (i.e. 40/100) 

3. ATKT will be granted in Previous examination only in two papers. 

4. The student may use English or Gujarati language as a medium of answering at his annual  

  examination papers. 

5. The marksheet will be issued after 10 days from the date of declaration of the results on the  

  University website. Please Bring I-Card And original fee receipt or Examination hall ticket at the 

  time of collecting marksheet. 

6. If any student not satisfied.with his her results they will be given chance of observation and  

  ressessment by paying appropriate fees.(for observation Rs.250/- per paper and for reassessment  

  Rs.250/- per paper) 

7. At time of admission process marksheet will not be given to any student in any circumtances. All 

  students are instructed to collect their marksheet within 10 Days from the declaration of the  results 

  on University website. 

8. In case of any dispute the decision of the Vice-Chancellor will be final. 

 

9.  The New syllbus of B.A/B.COM & M.A/M.Com (PART-I & II) External will be available on  

  University Website. 

 

Date for Starting of Application form:    15-09-2022 

To 

Last Date for receipts of Application form:  10-11-2022 

 

Form and Fee Filling Time 10.30a.m to 02.00p.m (Monday to Saturday) 

The second and fourth Saturday  are in university will be Holiday. 

 

 

 M.A. & M.Com. Previous Part-I External Courses fee 
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The fees will be as follows (For first year) : 
 

1. Application form fee         Rs    200/- 

2. The Registration fee (one time)                 Rs  1000/- 

3. Processing Fee & Counseling Fee      Rs  1500/- 

4. The Examination fee        Rs    500/- 

                     Total   Rs  3200/- 

 

 M.A. & M.Com. Final Part-II External Courses fee 

The fees will be as follows (For Second year) : 

1. Application form fee                   Rs     200/- 

2. Syllabus and Processing Fee       Rs   1500/- 

3. The Examination including the fee for the marksheet fee    Rs     500/- 

                       Total Rs  2200/- 

 

 F.Y. B.A & B.COM. External Courses fee 

The fees will be as follows (For First year) : 
 

1. Application form fee         Rs     200/- 

2. The Enrollment fee (one time)                  Rs     700/- 

3. Syllabus and Processing Fee                  Rs    1500/- 

4. The Examination fee         Rs     500/- 

                       Total Rs   2900/- 

 S.Y/T.Y. B.A. & B.COM. External Courses fee 

The fees will be as follows (For Second & Third year) : 
 

1. Application form fee         Rs     200/- 

2. Syllabus and Processing Fee                 Rs    1500/- 

3. The Examination including the fee for the marksheet fee    Rs     500/- 

                       Total Rs   2200/- 

 B.A./B.COM./M.A/M.Com. External Courses ATKT/FAIL/ABSENT fee 

The fees will be as follows (ATKT/FAIL/ABSET) : 

The Examination fee  B.A./B.COM.      Rs    500/- 

                                & 

The Examination fee  M.A./M.COM.     Rs    500/- 

 

1. The fees shown above shall be paid at the time of Admission. Partial payment not be entertrained. 

 

2. The Examination fee may be refunded if the candidate approach the Honourable Vice-Chancellor  

 before the declaration of  Examination scheduled. Fees once paid will not be refunded in any 

 circumstances,however if Honourable Vice-Chancellor consider his/her request for refund of 

 examination fees. 

 

3. The surname, the name, and the father's/husband's name must be written correctly and carefully in 

 the Examination form. The marksheet will be printed according to the examination form. 

 

4. The University Office shall not be responsible for any delay or unrecived any post from the student. 

 It is the responsibility of the candidate to ascertain his/her form has been reached in time to the 

 University Office. 

5. A student will be required to carry the receipts of the payments for the Registration and 

 Examination with him/her and show them to the supervisor/s in the Examination Hall during 

 Annual Examinations. If he/she fails to do so, he/she will not be allowed to enter in the 

 Examination hall. 
 

6. The Examination programmes will be sent to the candidate by post one month before to the 

 commencement of the Examination. If the candidate does not receive it, he/she must approach the 
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 University Office at least a week before the Examination, and collect it personally However same 

 can be obtained from the University Web site: www.spuvvn.edu. 

 

7. A student from any other University will have to submit his/her Migration Certificate within one 

 months of his/her Registration. A student from Sardar Patel University will have to submit his/her 

 Transfer Certificate. 

 Student from Sardar Patel University: 

       Students who have completed their undergraduate studies from any of the colleges affiliated to 

 Sardar Patel University have to submit a Transfer Certificate from the college/institution last 

 attended along with the all others marksheet duly attested  

 Student from Other Universities in and Outside Gujarat: 

       A Student migrating from any other University, or statutory Examining Body in Gujarat or outside 

 Gujarat and seeking admission to this University should have to submit Eligibility Certificate from 

 this University Application form for Eligibility Certificate will be available from the store section, 

 Sardar Patel University on payment of Rs. 25/- 

 Penalty for Delay in submitting Eligibility Certificates: 

       A Student failing to complete the formalities for getting he/she Registration and Eligibility 

 Certificate within one months from the admission granted failing which following penelty with 

 regular fees will be charged. 

 No. Certificate/Fee   Late Fee 

 (1)  Eligibility Certificate   Rs.100/- 

 
 B.A/B.COM & M.A./M.COM - Admission  
       www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/        Click in External      
 
  B.A/B.COM  M.A./M.COM-Syllabus 
     www.spuvvn.edu/students_corner/syllabi/                               Click in External 
 
  B.A/B.COM  M.A./M.COM-Old Question Papers 
      www.spuvvn.edu/students_corner/old_question_papers/         Click in External 
 
  B.A/B.COM  M.A./M.COM-Exam-Information 
      www.spuvvn.edu/students_corner/examination_information/  Click in Examination Schudule 
 
  B.A/B.COM  M.A./M.COM-Results 
     www.spuvvn.edu/students_corner/results/ Click in --------Select Examination------- 
 
  B.A/B.COM  M.A./M.COM-Convocation     
     www.spuvvn.edu/students_corner/convocation_details_forms/ 
 

Form and Fee Filling Time 10.30a.m to 02.00p.m (Monday to Saturday) 

(The second and fourth Saturday  are in university will be Holiday.) 

Sardar Patel University 

B.A/B.Com & M.A/M.Com External Courses 

University Road,Vallabh Vidyanagar-388120,Gujarat,India 

Website : www.spuvvn.edu Email ID: external_cell@spuvvn.edu 

NAAC Re-Accreditation CGPA 3.25 Grade-“A” 

Phone: +91-02692-226865/812 

(External Courses) (એક્ષટનષલ કોર્ષ) Fee Information, ફી માહિતી. 

B.A / B.Com & M.A. / M.Com 2022-2023. 

http://www.spuvvn.edu/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/syllabi/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/old_question_papers/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/examination_information/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/results/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/convocation_details_forms/
http://www.spuvvn.edu/
mailto:external_cell@spuvvn.edu
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૧.  FY - B.A.- B.Com External Courses ફી નીચ ેપ્રમાિે ની રિેશેઃ 

1. માહિતી પુહતતકા અને અરજીપત્રક                 રૂ।. ૨૦૦/- 

2. એનરોલમેન્ટટ ફી (એક વખત)                   રૂ।. ૭૦૦/- 

3. સીલેબશ ફી અને પ્રોસેસીંર્ ફી                 રૂ।.     ૧૫૦૦/- 

4. પરીક્ષા ફી              રૂ।. ૫૦૦/- 

                    કુલઃ    રૂ।.    ૨૯૦૦/- 

૨.  SY/TY - B.A. & B.Com External Courses ફી નીચ ેપ્રમાિે ની રિેશેઃ 

1. માહિતી પુહતતકા અને અરજીપત્રક                  રૂ।. ૨૦૦/- 

2. સીલેબશ ફી અને પ્રોસેસીંર્ ફી      રૂ।.     ૧૫૦૦/- 

3. પરીક્ષા તર્થા માકષશીટ ફી              રૂ।. ૫૦૦/- 

                કુલઃ  રૂ।.    ૨૨૦૦/- 

 

૩.  B.A.- B.COM  ATKT-FAIL-ABSENTની પરીક્ષા ફી            કુલઃ  રૂ।. ૫૦૦/- 

 

૪.  M.A & M.Com (Previous) Part-I External Courses ફી નીચ ેપ્રમાિે ની રિેશેઃ 

1. માહિતી પુહતતકા અને અરજીપત્રક                  રૂ।.  ૨૦૦/- 

2. રજીતરેશન (એક વખત)                    રૂ।. ૧૦૦૦/- 

3. સીલેબશ ફી અને પ્રોસેસીંર્ ફી      રૂ।. ૧૫૦૦/- 

4. પરીક્ષા ફી                રૂ।.   ૫૦૦/- 

                    કુલઃ  રૂ।. ૩૨૦૦/- 

 

૫.  M.A & M.Com (Final) Part-II External Courses ફી નીચ ેપ્રમાિે ની રિેશેઃ 

1. અરજીપત્રક                     રૂ।.   ૨૦૦/- 

2. સીલેબશ ફી અને પ્રોસેસીંર્ ફી            રૂ।. ૧૫૦૦/- 

3. પરીક્ષા તર્થા માકષશીટ ફી             રૂ।.   ૫૦૦/- 

              કુલઃ  રૂ।. ૨૨૦૦/- 

 

૬.  M.A & M.Com External  ATKT-FAIL-ABSENT ની પરીક્ષા ફી  કુલઃ  રૂ।.૫૦૦/- 

 

૭.  જે હવદ્યાર્થીને પ્રવેશ રદ (કેન્ટસલ)  કરાવાનો િોયતો તે હવદ્યાર્થીએ અરજી લખીને તેની સાર્થ ેઅસલ   ફી વાઉચર સારે્થ રાખીને 

 અરજી યુહનવર્સષટીમા ંઆપવાની રિેશે.  
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૮.  જો હવદ્યાર્થી પ્રવેશ રદ (કેન્ટસલ) કરાવશ ે તો ભરેલી કોઇ પિ પ્રકારની ફી પરત મળવાપાત્ર નર્થી, ફકત પરીક્ષા ફી પરત 

મળવાપાત્ર છે. અને તે પિ પરીક્ષાના એક માસ અર્ાઉ હવદ્યાર્થીએ માનનીય કુલપહતશ્રીને અરજી કરવાની રિશ.ે અને જો 

કુલપહતશ્રી મંજૂર કરે તો પરીક્ષા ફી પરત મળવાપાત્ર રિેશ.ે 

૯.  બાહ્ય અભ્યાસક્રમ (એક્ષટનષલ) મા ં SC, ST, SEBC, PH અને Minority કે અન્ટય કોઇપિ કેટેર્રી ધરાવતા 

 હવદ્યાર્થીઓન ેકોઇ પિ પ્રકારની હશષ્યવૃહત નો લાભ મળવા પાત્ર રિેશ ેનિી. 

 

 

 B.A/B.COM & M.A./M.COM - Admission  

     www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/                   Click in External      

 

 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Syllabus 

    www.spuvvn.edu/students_corner/syllabi/                                Click in External 

 

 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Old Question Papers 

    www.spuvvn.edu/students_corner/old_question_papers/          Click in External 

 

 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Exam-Information 

www.spuvvn.edu/students_corner/examination_information/   Click in Examination Schudule 

 

 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Results 

     www.spuvvn.edu/students_corner/results/         Click in --------Select Examination------- 

 

 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Convocation     

     www.spuvvn.edu/students_corner/convocation_details_forms/ 

 

ફોમષ શરૂ ર્થવાની તારીખ:- ૧૫-૦૯-૨૦૨૨ 

ર્થી 

ફોમષ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ:- ૧૦-૧૧-૨૦૨૨ 

 

ફોમષ અને ફી ભરવાનો સમય 10.30am To 02.00pm 

(સોમવાર ર્થી શહનવાર) 

(યુહનવર્સષટીમા ંબીજો અને ચોર્થો શહનવાર રજા રિશે)ે 

 

ક્રમ યુહનવર્સષટી હવભાર્    ફોન નબંર 

 ૧ એક્ષટનષલ હવભાર્ (Exatenal Section) (02692)-226865  

 ૨ પરરક્ષા હવભાર્ (Exam Section) (02692)-226808 

 ૩ યુહનવર્સષટી િલે્પ લાઇન નં. (For inquiry) (02692)-226812 

 

Website  : www.spuvvn.edu      Email ID : external_cell@spuvvn.edu 

http://www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/syllabi/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/old_question_papers/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/examination_information/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/results/
http://www.spuvvn.edu/students_corner/convocation_details_forms/
http://www.spuvvn.edu/
mailto:external_cell@spuvvn.edu
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Important Information for External Courses 2022-2023 
(1)  B.A./B.Com. & M.A./M.COM. Previous Part-I External Prospectus, available from 

 www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/  

(2)   Students of B.A./B.Com. & M.A / M.COM Part-I-II will be taking the form of Sardar Patel 

 University from   Room No. 118. 

 Date for Starting of Application form:     15-09-2022 

                                       & 

 Last Date for receipts of Application form:  10-11-2022 

(3)  Detail of Undergraduate and Postgraduate External Courses in the University  

 

Application form Fee Rs.200/- is  included in above fees it will be paid. 

Form and Fee Filling Time 10.30a.m to 02.00p.m (Monday to Saturday) The second and fourth Saturday  

are in university will be Holiday. 

Sr. Course Name 
Course 

Duration 
Fee (Amount in Rs.) 

(A) Under Graduate Courses  FY SY TY 

1 Bachelor of Arts (B.A.) in following Subject. 

 (1) English 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

 (2) Gujarati 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

 (3) Hindi 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

 (4) Sanskrit 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

 (5) Economics 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

 (6) Sociology 3 Years 2900/- - - 

2 Bachelor of Commerce (B.COM) 3 Years 2900/- 2200/- 2200/- 

(B) Post Graduate Courses 

1 Master of Arts (M.A.) in following subject Previous Final 

 (1) English 2 Years 3200/- 2200/- 

 (2) Gujarati 2 Years 3200/- 2200/- 

 (3) Hindi 2 Years 3200/- 2200/- 

 (4) Sanskrit 2 Years 3200/- 2200/- 

 (5) Economics 2 Years 3200/- 2200/- 

 (6) Sociology 2 Years 3200/- 2200/- 

 (7) History 2 Years 3200/- 2200/- 

2 Master of Commerce (M.COM) in following subject. Previous Final 

 (1) Advanced Accounting 2 Years 3200/- 2200/- 

 (2) Marketing Management 2 Years 3200/- 2200/- 

 (3) Human Resource Management 2 Years 3200/- 2200/- 

 (4)  Financial Management 2 Years 3200/- 2200/- 

 (5)  Tax Planning and Management. 2 Years 3200/- 2200/- 

http://www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/
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B.A./B.Com & M.A./M.Com External Courses 2022-2023 

Examination  Information / પરીક્ષાની માહિતી. 

 બાહ્ય અભ્યાસક્રમમાં (External Courses) વર્ષ-2022 મા ં પ્રવેશ મેળવનાર અને ATKT/FAIL/ABSENT ના તમામ 

હવદ્યાર્થીઓન ેજિાવવાનંુ કે તેઓની પરીક્ષા આર્ામી વર્ષ-2023 એહપ્રલ/મે માંર્થી કોઇપિ માસમા ંલેવામા ંઆવશે. તે અંર્ેની 

માહિતી વેબસાઇટ પર (www.spuvvn.edu) અર્થવા બાહ્ય અભ્યાસક્રમ (External Section) મા ંરૂબરૂ આવીને અર્થવા 

ફોન નંબર- (02692)-226865/808 ઉપરર્થી મેળવી લેવાની રિેશે. 

 પરીક્ષા આપવાની અને પરીક્ષા અરં્નેી માહિતી મળેવવાની સંપિૂષ જવાબદારી જે તે હવદ્યાર્થીઓ ની રિશેે. કોઇ પિ જાતની 

ટપાલ,ફોન તર્થા ઇ-મઇેલ દવારા જાિ કરવામાં આવશે નિી. 

 મેસજે દવારા પરીક્ષાની તારીખ જાિરે કરવામાં આવશે.જેર્થી દરકે હવદ્યાર્થીએ પોતાનો મોબાઇલ નંબર સાચો લખવો. 

 એક્ષટનષલ કોર્ષમાં હવદ્યાર્થીઓએ કાઉન્ટસીલલરં્ સચુના માટે ૧૫ ફબે્રુઆરી ર્થી ૨૫ ફબે્રુઆરી સધુીમાં યહુનવર્સષટી વેબસાઇટ પરર્થી 

માહિતી મળેવવાની રિશે. 

 એક્ષટનષલ કોર્ષમાં જે હવદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવાની િોય અને જો માચષ મહિના અંત સધુી મસેજે ન આવેતો યુહનવર્સષટી 

વબેસાઇટ પરર્થી માહિતી મળેવવાની રિશે. જેની સપંૂિષ જવાબદારી હવદ્યાર્થીઓની રિશેે. 

 હવદ્યાર્થીએ પરીક્ષા નંબર, પરીક્ષાનું તર્થળ તર્થા પરીક્ષાનો કાયષક્રમ (િોલ ટીકીટ) વર્રેનેી માહિતી પરીક્ષાના દસ રદવસ અર્ાઉ 

યુહનવર્સષટીમાં રૂબરૂ આવીને ઓરીઝીનલ આઇ-કાડષ(I-CARD), ફી રસીદ બતાવીને મળેવી લવેાની રિશેે. હવદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા 

ફીની રસીદ અને ખાસ િોલ ટીકીટ પરીક્ષા સમયે સુપરવાઇઝરને બતાવવાની રિશેે. જો તેમ કરવામાં ચકુ ર્થશે તો તેઓને પરીક્ષા 

આપવા દવેામાં આવશે નિી.  

 F.Y./S.Y./T.Y B.A/B.COM & M.A/M.COM Previous & Final (PART-I & II) વર્ષ 2022-2023 માં 

નવા પ્રવશે મળેવલે હવદ્યાર્થીઓ માટ ેનવો હસલબેસ લાર્ુ પડશે. 

 હવર્યો પાછળર્થી બદલાવવા અરં્નેી હવનંતી કોઇ પિ સંજોર્ોમા ંમાન્ટય કરવામાં આવતી નર્થી માટ ેખૂબ કાળજીપવૂષક હવર્યો 

પરીક્ષા ફોમષમાં ભરવા આવશ્યક છે અને પરીક્ષા ફોમષમાં ભરલેા હવર્યોની નોંધ પોતાની પાસે ખાસ રાખવી. 

 બાહ્ય અભ્યાસક્રમમા(ંએક્ષટનષલ કોર્ષ) ATKT-FAIL-ABSENT ની પરીક્ષાવર્ષમાં એક જ વાર અને (એક્ષટનષલ કોર્ષના ફે્રશ) 

હવદ્યાર્થીઓ સારે્થ પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે.   

 M.A./M.COM (Previous-Final) External ની પરીક્ષામા ંપાસ ર્થવા માટે 100 માંર્થી 40 ર્ુિ લાવવાના ફરજીયાત રિેશે.  

 FY/SY/TY-B.COM External ની પરીક્ષામા ં પાસ ર્થવા માટે 100 માંર્થી 40 ર્ુિ લાવવાના ફરજીયાત રિેશે. (કુલ ૮ 

પ્રશ્નપત્ર રિેશે) 

 FY.B.A / SY.B.A /TY.B.A.(External ની પરીક્ષામા ંપાસ ર્થવા માટે 100 માંર્થી 40 ર્ુિ લાવવાના ફરજીયાત રિેશે. 

(કુલ ૮ પ્રશ્નપત્ર રિેશે) 

 જે હવદ્યાર્થીઓએ (એક્ષટનષલ કોર્ષ) મા ં પરીક્ષા આપી િોય તો યુહનવર્સષટી વેબસાઇટ 

spuvvn.edu/students_corner/results/ પર NOTIFICATION પરરિામ જાિેર ર્થયા પછીના 10 (દસ) રદવસની 

અંદર યુહનવર્સષટીમા ં રૂબરૂ આવીને હવદ્યાર્થીએ ઉત્તરવિી વ્યહક્તર્ત હનરીક્ષિ (Observation) માટે અરજી કરી શકે છે.તર્થા 

હવદ્યાર્થીઓએ 10 (દસ) રદવસની અંદર યુહનવર્સષટીમા ં રૂબરૂ આવી ઓરીજીનલ િોલ ટીકીટ બતાવીન ેમાકષશીટ લઇ જવાની 

રિેશ.ે  

 નામ-અટકમા ંજો ફેરફાર િોય તો તે અંર્ેની અરજી,નામ-અટકમા ંફેરફાર દશાષવતું ર્વનષમેન્ટટ ર્ેઝેટનંુ અસલ પાનું તર્થા જેમાં 

એડમીશન લીધ ુિોય તે ફી રસીદ ની ઝેરોક્ષ રૂબરૂ એક્ષટનષલ હવભાર્મા ંજમા ંકરવવાની રિેશે. 

 હવદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોમષમાં પોતાનું નામ, હપતાનંુ નામ તર્થા અટક ચોકસાઇપૂવષક લખવું જેર્થી માકષશીટમા ંતર્થા પ્રમાિપત્રમા ંભૂલ 

રિે નિી. પાછળર્થી માકષશીટ તર્થા પ્રમાિપત્રમા ંસુઘારો ર્થશે નિી. 
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 યુહનવર્સષટી તરફર્થી FY B.Com & SY B.Comના (Only Gujarati Medium) હવર્યો અંર્ેનું સાહિત્ય (Study 

Materials) પુરૂ પાડવામાં આવે છે, જેની હવર્ત નીચે પ્રમાિે છે.  

 

 દરેક હવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ ફોમષ અને પરીક્ષા ફોમષ પર પોતાનો ફોન નંબર સાચો લખવો. 

 સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટીમાં કોઇ પિ ડોક્યુમેન્ટટ કઢાવવા માટે તેની ફી ભરવાનો સમય:- 10:15 am ર્થી 02:00pm  રિેશે. 

 (યુહનવર્સષટીમા ંબીજો અને ચોર્થો શહનવાર રજા રિશે)ે 

 

ફોમષ અને ફી ભરવાનો સમય 10.15am To 02.00pm (સોમવાર ર્થી શહનવાર) 

 યુહનવર્સષટીમા ંબીજો અને ચોર્થો શહનવાર રજા રિશેે. 

 

ક્રમ યુહનવર્સષટી હવભાર્    ફોન નબંર 

 ૧ એક્ષટનષલ હવભાર્ (Exatenal Section) (02692)-226865  

 ૨ પરરક્ષા હવભાર્ (Exam Section) (02692)-226808 

 ૩ યુહનવર્સષટી િલે્પ (For inquiry) (02692)-226812 

 

  

    

 
FY. B.COM. BOOK   SY.B.COM. BOOK  

Sr.

No. 
SUBJECT 

Price 

per 

book 

Sr.

No. 
SUBJECT 

Price 

per 

book 

1 ઉચ્ચત્તર હિસાબી પદધહત-૧ 110/- 1 Advance Accounting-III 110/- 

2 ઉચ્ચત્તર હિસાબી પદધહત-૨ 110/- 2 Advance Accounting-IV 85/- 

3 English and Business Communication 80/- 3 Funadamental Cost mgt Acc. 130/- 

4 ધંધાકીય વ્યવતર્થાતંત્ર અને સંચાલન 60/- 4 
Business Mathematics & 

Statistics 
125/- 

5 વાહિજ્ય ર્હિત 70/- 5 
Small Enterprise and Office 

MGT. 
85/- 

6 નાિાકીય હિસાબી પદધહત 95/- 6 English & business Comm.-II 70/- 

7 પયાષવરિીય અભ્યાસ 60/- 7 Producation markesting Mgt. 85/- 

8 અર્થષશાતત્ર 70/- 8 Economicss-II 85/- 

9 સેકે્રટરીયલ પ્રેહક્ટસ 60/- 9 Time Mgt. and Disaster Mgt. 65/- 
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એરફડેહવટ કરવા માટે નો નમુનો 
 

               અમો નીચે સિી કરનાર....................................................................................................... 

 રિે ,.................................... તાલુકા -..........................જીલ્લો-............................. ને અમારા ધમષ ના સોર્ંદ ઉપર નોટરી 

પબ્લીક સાિેબ રૂબરૂ િાજર ર્થઈ સોર્ંદ ઉપર જાિેર કરી એ છીએ છે કે વર્ષ -..................  ની સાલમા ં અમો 

એ ............................................................. તકુલ,કોલેજ અભ્યાસ,.......................... માંર્થી પાસ / નાપાસ કરેલ છે. ત્યાર પછી 

અમો એ જાિેર કરીએ છે .કે વર્ષ-...................  પછી અમો એ અભ્યાસ કરેલ નર્થી.અને અન્ટય કોઈ પિ યુહનવર્સષટી કે કોલેજ મા ંપ્રવેશ 

મેળવેલ નર્થી. આ પ્રમાિે અમો એ વર્ષ -..............  ર્થી  વર્ષ ૨૦૨૨  સુધી અભ્યાસના સમય ર્ાળામા ં  કોઇ પિ જગ્યા એ પ્રવેશ 

મેળવેલ નર્થી. 

             આ એરફડેહવટ અમો એ   ................................ ના અભ્યાસ માટ ે સરદાર પટેલ યુહનવર્સષટી માંર્થી EX- STUDENT 

તરીક ેપરીક્ષા આપવા માટ ેકરેલ છે. 

                    અમો ને બાહ્યઅભ્યાસક્રમ (External)  ની પદવી (ડીગ્રી) મળશે એ માન્ટય રિેશે. 

 B.A/B.COM & M.A./M.COM - Admission  
      www.spuvvn.edu/students_corner/admissions/              Click in External      
 
 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Syllabus 
     www.spuvvn.edu/students_corner/syllabi/                                 Click in External 
 
 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Old Question Papers 
     www.spuvvn.edu/students_corner/old_question_papers/        Click in External 
 
 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Exam-Information 
 www.spuvvn.edu/students_corner/examination_information/   Click in Examination Schudule 
 
 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Results 
     www.spuvvn.edu/students_corner/results/           Click in --------Select Examination------- 
 
 B.A/B.COM  M.A./M.COM-Convocation     
     www.spuvvn.edu/students_corner/convocation_details_forms/ 

 

 Date for receipts of Application form:        15-09-2022 

To 

Last Date for receipts of Application form:          10-11-2022 

દરકે હવદ્યાર્થીઓએ ફરજીયાત માહિતી પહુતતકા (PROSPECTUS) નો અભ્યાસ કરી ફોમષ ભરવાનું રિશેે. 

ફોમષ અને ફી ભરવાનો સમય 10:30am To 02:00pm (સોમવાર ર્થી શહનવાર) 

(બીજો અને ચોર્થો શહનવાર યુહનવર્સષટીમાં રજા રિશે)ે 

 

Sardar Patel University 

University Road,Vallabh Vidyanagar-388120,Gujarat,India 

Website : www.spuvvn.edu Email ID. external_cell@spuvvn.edu 

NAAC Re-Accreditation CGPA 3.25 Grade-“A” 

Phone: +91-02692-226865/812 
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