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વયદાય ટેર યનુ નલનવિટી
લલ્રબ નલદ્યાનગય – ૩૮૮૧૨૦
B.A./B.Com & M.A./M.Com (External Courses) 2021-2022
ભાહશતી સ્ુ તતકા (PROSPECTUS) ળૈક્ષણિક લષ: ૨૦૨૧-૨૦૨૨
Date for receipts of Application form:
04-10-2021
Last Date for receipts of Application form:
(A) FY,SY,TY- B.A. External
(B) FY,SY,TY- B.COM. External

30-10-2021

(A) M.A. (Previous) Part-I -II External
(B) M.COM. (Previous) Part-I -II External
મ ૂલ્મ : રૂ|. ૨૦૦/-



P.E.C / T.C અને પ્રલેળ પોભમ ભાટે જરૂયી ડોક્ય ૂભેન્ટ્વ,સુચના, ાન નંફય. 1



B.A./B.COM ના નનમભો અને ભાગમદળમક સ ૂચનાઓ ભાટે જુઓ ાન નંફય. 2 to 7



M.A./M.COM ના નનમભો અને ભાગમદળમક સ ૂચનાઓ ભાટે જુઓ ાન નંફય. 8 to 13



B.A./B.COM & M.A./M.COM ની પી ભાહશતી ભાટે જુઓ ાના નંફય. 14 to 18



B.A./B.COM & M.A./M.COM યીક્ષા નનમભો અને અન્ટમ ભાહશતી ાના નંફય. 19 to 21



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

(A) FY,SY,TY B.A/B.COM & M.A-M.COM Prevoius (PART-I) (External Courses) ઓપ રાઇન
(Admission Form)પ્રલેળ પોભમ,યીક્ષા પોભમ,અને પી બયલાની યવીદ વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની
ાછ રૂભ નં. ૧૧૮ ભાં રૂફરૂ આલી ને ભેલલાના યશેળે. તે દયમ્માન (અવર પ્રભાિ ત્રો અને અવર પ્રભાિ
ત્રો ની ત્રિ કોી ઝેયોક્ષ પયજીમાત રઇને આલવુ.ું )
(B) M.A & M.COM (Final) Part-II External ના નલદ્યાથીઓએ વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં રૂભ નં:૧૧૮ ભાંથી
પાઇનરનું પ્રલેળપોભમ ભેલલાનું યશેળ.ે તથા પોભમ બયીને ડોક્ય ૂભેન્ટ્વ વાથે ચેક કયાલલાનું યશેળે. તે દયમ્માન પી
બયલાની યવીદ આલાભાં આલળે.
(C) ATKT-FAIL-ABSENT (Only External Courses) B.A./B.Com & M.A/M.Com ના નલદ્યાથીઓને વયદાય
ટે ર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નં. ૧૧૮ભાં રૂફરૂ આલીને રૂ.20/-નુું યીક્ષા પોભષ બયલાનું યશેળે.તથા
પી બયલાની યવીદ ભેલલાની યશેળે. (એક્ષટનષ રભાું અભ્માવ કમાષ ની ફધીજ ભાકષ ળીટની ઝેયોક્ષ પયજીમાત
રાલલાની યશેળે.)


દયે ક નલદ્યાર્થીઓએ પયજીમાત ભાહશતી ુસ્તતકા (PROSPECTUS) નો અભ્માવ કયી પોભષ બયલાનુું યશેળે.



પોભષ અને પી બયલાનો વભમ 10:30am To 02:00pm (વોભલાય ર્થી ળનનલાય)



ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યુનનલનવિટીભાું યજા યશેળે.
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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P.E.C & T.C Information / ભાહશતી
B.A./B.Com & M.A./M.Com External Courses 2021-2022.
 B.A. & B.Com External Courses ભાં ગુજયાત યાજ્મ ફશાય (OUT) Std12th (H.S.C) ાવ કયે ર નલદ્યાથીએ
પ્રલેળ ભેલતા શેરા (P.E.C) પોભષ બયવું પયજીમાત છે .(વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં રૂભ નંફય 108 ભાંથી
રૂ.25/- આી (P.E.C) પોભમ ભેલવુ.ં )
(P.E.C)પોભષ ની વાથે ધોયણ 10 થી રઇ છે લ્રે અભ્માવ  ૂણમ કમામ સુધીની તભાભ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ
વાથે.(અવર પ્રભાિ ત્રો વાર્થે રઇને આલવુ.ું ) વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નંફય 118 ભાં
આલીને રૂફરૂ પોભમ ચેક કયાલલાનું યશેળે.તે દયમ્માન એરીજીફીટી પી, રૂ.50/- બયલાની યશેળે.
 M.A. & M.Com Previous (Part-I) External ભાં નલદ્યાથીએ પ્રલેળ (Admission) ભેલતા શેરા Sardar
Patel University નવલામના અન્ટમ (OUG - OUT) University ના નલદ્યાથીઓએ (P.E.C)પોભષ બયવું પયજીમાત
છે . (વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં રૂભ નંફય 108 ભાંથી રૂ.25/- આી (P.E.C) પોભમ ભેલવુ.ં )
(P.E.C)પોભષ ની વાથે ધોયણ 10 થી રઇ છે લ્રે અભ્માવ  ૂણમ કમામ સુધીની તભાભ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ
વાથે (અવર પ્રભાિ ત્રો વાર્થે રઇને આલવુ.ું ) વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નંફય 118 ભાં
આલીને રૂફરૂ પોભમ ચેક કયાલલાનું યશેળે.તે દયમ્માન એરીજીફીટી પી, રૂ.50/- બયલાની યશેળે.
 Sardar Patel University નવલામના અન્ટમ (OUG - OUT) University ના નલદ્યાથીઓએ ઓયીજીનર
Migration Certificate 30/11/2021 શેરા એક્ષટનમર નલબાગભાં જભાં કયાલલાનું યશેળે,જો જભાં નશીં કયલાભાં
આલે તો તેભનું હયણાભ જાશેય કયલાભાં આલળે નશી, તદ્દઉયાંત ેનલ્ટી બયલાની યશેળે તેની ગંબીય નોંધ રેલી.
 Sardar Patel University ના નલદ્યાથીઓએ ફાહ્ય અભ્માવક્રભ (External)ભાં M.A./M.Com ( Previous)
Part-I ભાં પ્રલેળ (Admission) ભેવ્મો છે , જેને પક્ત S.P.University ની કોરેજભાંથી અભ્માવ કયે ર શોમ તેલા
નલદ્યાથીઓએ ઓયીજીનર Transfer Certificate (TC) 18/11/2021 શેરા એક્ષટનમર નલબાગભાં જભા
કયાલલાનું યશેળે, જભા નશીં કયલાભાં આલે તો તેભનું યીણાભ જાશેય કયલાભાં આલળે નશી,તેની ગંબીય નોંધ રેલી.
વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં રૂભ નંફય 108 ભાંથી રૂ.25/- આી Transfer Certificate (TC) પોભષ ભે લવુ.ું
નોંધ:- જે નલદ્યાર્થીની અવર ભાકષ ળીટ ન આલી શોમ તો ને ટ લાી ભાકષ ળીટભાું નપ્રસ્સવાર, નલબાગીમ શેડ,
અર્થલા પેક્રટી ડીન ના કોઇ િ એક વ્મસ્ક્તના ને ટ લાી ભાકષ ળીટભાું વશી નવક્કા પયજીમાત કયાલલાના
યશેળે.
SPU

Sardar Patel University

OUG

Other Universites of Gujarat

OUT

Other than Gujarat’s Universites

(અવર પ્રભાિ ત્રો વાર્થે રઇને આલવુ.ું )
પોભષ અને પી બયલાનો વભમ 10:30am To 02:00pm
(વોભલાય ર્થી ળનનલાય)
(યુનનલનવિટીભાું ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યજા યશેળે)
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Undergraduate(U.G) B.A./B.Com External 2021-2022
ુ ના
નલદ્યાર્થીઓએ પ્રલેળ પોભષ,યીક્ષા પોભષ, પી યવીદ બયતી લખતે જરૂયી ડોક્યભે
ૂ સટવ,સચ
 એક લમ કયતાં લધાયે લમની અભ્માવભાં ગે શોમ તો, તે ગે અંગેન ુ એપીડેલીટ રૂ.૫૦/- ના તટે મ્
ેય ય અલશ્મ રાલલાનુ ં યશેળે. ( એપીડેલીટ નમુનો ેજ નંફય-21)

 FY-B.A & B.Com (External) પ્રથભ લમ ભાં નલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ પોભમની વાથે
(1) S.S.C 10th (ઝેયોક્ષ)

(2) H.S.C 12th (ઝેયોક્ષ) / Equivalent Certificate (S.175)

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

(4) આધાય કાડષ (ઝેયોક્ષ)

(5) નલદ્યાર્થીએ ોતાના તાજેતયના ાવોટષ વાઇઝના કુ ર 4 પોટા વાર્થે રાલલાના યશેળે.
(જો Fail/ATKT/ABSENT ની ભાકષ ળીટ શોમતો એની ઝેયોક્ષ પયજીમાત મુકલી) (અવર પ્રભાિ ત્રો વાર્થે
રઇને આલવુ.ું ) અને ત્માય ફાદ કોઈ અભ્માવક્રભભાં જોડામા શોમ તો ફધી જ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ ત્રિ વે ટ (અરગ
અરગ) યાખીને વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નં-૧૧૮ભાં આલીને રૂફરૂ પ્રલેળપોભમ,પી
બયલાની યવીદ અને યીક્ષા પોભમ (યીક્ષા પોભમ રૂ.20/-) ભાું ભેલલાનું યશેળે.
નોંધ: ધોયિ 12th ભાું અંગ્રેજી નલમ વાર્થે નલદ્યાર્થીએ યીક્ષા ાવ પયજીમાત કયે ર શોલી જોઇએ.


SY- B.A & B.Com (External) દ્વિનતમ લષ ભાં નલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ પોભમની વાથે
(1) FY- B.A & B.Com (ઝેયોક્ષ)

(2) આધાય કાડષ (ઝેયોક્ષ)

(3) નલદ્યાર્થીએ ોતાના તાજેતયના ાવોટષ વાઇઝના કુ ર 4 પોટા વાર્થે રાલલાના યશેળે.
ત્માય ફાદ ફધી જ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ ત્રિ વે ટ અરગ અરગ યાખીને વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં
કામામરમની ાછ રૂભ નં-૧૧૮ભાં રૂફરૂ આલીને પ્રલેળ પોભમ, પી બયલાની યવીદ અને યીક્ષા પોભમ (યીક્ષા પોભમ
રૂ.20/-) ભાું ભેલલાનું યશેળે (ATKT,FAIL,ABSENT ની ભાકષ ળીટ શોમતો પયજીમાત એની ઝેયોક્ષ મુકલી)


TY- B.A & B.Com (External) ત ૃનતમ લષ ભાં નલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ પોભમની વાથે
(1) FY-SY B.A & B.Com (ઝેયોક્ષ)

(2) આધાય કાડષ (ઝેયોક્ષ)

(3) નલદ્યાર્થીએ ોતાના તાજેતયના ાવોટષ વાઇઝના કુ ર 4 પોટા વાર્થે રાલલાના યશેળે.
ત્માય ફાદ ફધી જ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ ત્રિ વે ટ અરગ અરગ યાખીને વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીનાં
કામામરમની ાછ રૂભ નં-૧૧૮ભાં રૂફરૂ આલીને પ્રલેળ પોભમ, પી બયલાની યવીદ અને યીક્ષા પોભમ (યીક્ષા પોભમ
રૂ.20/-) ભાું ભેલલાનું યશેળે (ATKT,FAIL,ABSENT ની ભાકષ ળીટ શોમતો તે ની ઝેયોક્ષ પયજીમાત મુકલી)
 B.A & B.Com (External)ભાું ATKT,FAIL,ABSENTના યીક્ષા પોભષ પ્રલે ળ પોભષ ની વાર્થેજ બયલાનુું યશેળે.


FY/SY/TY-B.A & B.Com (External) દયે ક નલદ્યાર્થીઓએ વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાું કામાષ રમની
ાછ રૂભ નું:૧૧૮ભાું પ્રલે ળ પોભષ ,અને યીક્ષા પોભષ ચેક કયાલલા ત્માયફાદ પી યવીદભાું ભાહશતી બયી UNION
BANK (SPU CAMPUS, VVN) ભાું પી બયલા જવુ. ફેસકભાુંર્થી ાછી આેર પી બયે રી યવીદની ફે ઝેયોક્ષ
પ્રલે ળ પોભષ અને યીક્ષા પોભષ વાર્થે વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાું કામાષ રમની ાછ રૂભ નું:૧૧૮ભાું રૂફરૂ આલીને
પ્રલે ળ પોભષ અને યીક્ષા પોભષ જભા કયાલલાનુું યશેળે. હડભાસડ ડ્રાપટ / ભનીઓડષ ય / ોતટર ઓડષ ય તલીકાયલાભાું
આલળે નશી.
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Rules for (A) B.A. & (B) B.Com External Courses 2021-2022.
(A)ફી.એ.(B)ફી.કોભ. એક્ષટનષર અભ્માવક્રભના નનમભો અને ભાગષદળષક સ ૂચનાઓ.

(A) B.A (ફી.એ.) એક્ષટનષર અભ્માવક્રભ:૨૦૨૧-૨૦૨૨
૧. ફી.એ.(એક્ષટનમર)ની દલી ભેલલા ભાટે નલદ્યાથીએ એપ.લામ.,એવ.લામ. અને ટી.લામ.ફી.એ.ની ફાહ્ય યીક્ષા ાવ
કયલાની યશેળે.
૩. ફી.એ.(એક્ષટનમર)ની દલી નીચેના નલમોભાં એનામત થળે.
(૧)અંગ્રેજી(English) (૨)ગુજયાતી(Gujarati) (૩)હશન્ટદી(Hindi) (૪)વંતકૃત(Sanskrit) (૫)અર્થષળાસ્ત્ર(Economics)

૪. FY B.A & SY B.A & TY B.A એક્ષટનષરનો અભ્માવક્રભ (નલા અભ્માવક્રભ) મુજફનો યશેળ.ે
૫ એડભીળન પોભમની વાથેજ રૂ.20/- નુ યીક્ષા પોભમ બયલાનુ ં યશેળે.

નોંધ:- પ્રર્થભલષ ફી.એ ભાું એડભીળન રેનાય નલધાર્થીઓને હશસદી વાહશત્મ વાર્થે અર્થષળાસ્ત્ર અને અંગેજી વાર્થે
વુંતકૃત વાહશત્મ ભળે નહશ.

 FY.B.A.) પ્રર્થભ લષ ફી.એ. (નલા નવરેફવ પ્રભાિે)
Course Type
Ability
Enhancement
 Compulsory
Ability
Enhancement
Compulsory
(Any One)

Course Code

Course Title

FYBAENG100

General English

FYBAGUJ100
FYBAHIN100
FYBASAN100
FYBAADE100

Gujarati
Hindi
Sanskrit
Add English

(પયજીમાત નલમ)

નોંધ:-જે નલદ્યાર્થીએ FY BA Ability Enhancement Compulsory (Any One) ભાું Compulsory
નલમ વુંદ કયળે તેજ નલમ SY BA ભાું Compulsory યશેળે.

Skil Enhancement
 Compulsory

FYBACSK100

Communication Skill

(પયજીમાત નલમ)

FYBAENS100

Environmental Studies

(પયજીમાત નલમ)

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
B
C

English
Literature.
Gujarati
Literature.

FYBAECO102

Economic System and Probems

FYBAENG101

Poetry-I

FYBAENG102

Prose-II

FYBAGUJ101

ચટ
ું ૂ ેરી કૃનતનો અભ્માવ : દ્ય ઓખાશયિ, “ક્ાું”

FYBAGUJ102

નલણરકા- તિખાભુંડ: ૧, ભે રા જીલ ૨.
Adhunik Hindi Kavita
Hindi Adhunik katha Sahitya (Kahani Aeam Upanyas)
Kumarsambhavam (SARG-5) &
Dashkumarcharitam-(Uchchhvasa-6) of Dandi
Critical Survey of Sanskrit Literature &
Sadbodhshatakm-(Ed.-Kaka kalelkar) of Bhrtruhari

D

Hindi
Literature.

FYBAHIN101
FYBAHIN102

E

Sanskrit
Literature.

FYBASAN101
FYBASAN102

નોંધ:-FY BA ભાું ઉય મુજફ Core Course-Two Paper & Generic Elective- Two Paper(A,B,C,D,E Any Two

Group) જે ફે નલમ વુંદ કયલાના યશેળે.અને

FY.BA ભાું (A,B,C,D,E Any Two Group) વુંદ કયળે તેજ

Group SY.BA ભાું યશેળે.
નોંધ:-લષ-2021-2022ભાું પ્રલેળ ભેલેર

દયે ક નલદ્યાર્થીએ

FY.B.A (External) ભાું એક્ષટનષરનો અભ્માવક્રભ ( નલા

અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુર 8 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ 100/40 ભાકષ વ ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .
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 SY.B.A નલા નવરેફવ
Course Type
Ability
Enhancement
 Compulsory
Ability
Enhancement
Compulsory
(Any One)

Course Code

Course Title

SYBAENG200

General English

SYBAGUJ200
SYBAHIN200
SYBASAN200
SYBAADE200

Gujarati

(પયજીમાત નલમ)

अननवायय हहन्दी

Jatakamala of Aaryasur And Madhyamvyayog of Bhasa
Additional English

નોંધ:-જે નલદ્યાર્થીએ FY B.A Ability Enhancement Compulsory (Any One) ભાું
Compulsory નલમ વુંદ કયે ર છે . તેજ નલમ SY B.A ભાું Compulsory યશેળે.

Skil
SYBACSK200
Enhancement
Communication Skill
(પયજીમાત નલમ)
 Compulsory
Core Course-Two Paper & Generic Elective- Two Paper (A,B,C,D,E Any Two Group)
A

B

C

D

Economics

English
Literature.

Gujarati
Literature.

Hindi
Literature.

SYBAECO201

Micro Economics & Macro Economics

SYBAECO202

Money / Banking & Indian Economy

SYBAECO203
SYBAENG201

Human Development & Industrial Economics
The Elizabethan Age to the Neo-classical Age

SYBAENG202

The Pre-Romantic Age to the Victorian Age

SYBAENG203

The Modern Age

SYBAGUJ201

ગ્રંથકાયનો અભ્માવ : કાદં ફયીની ભાં , આગંત ુક

SYBAGUJ202

ગુજયાતી કનલતા : (ભધ્મકાથી ંહડતયુગ સુધી ની ) , (ગાંધીયુગ અને

SYBAGUJ203

ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાહશત્મનો ઈનતશાવ (બાગ-૧) , (બાગ-૨)

SYBAHIN201

आधुननक हहन्दी काव्य

SYBAHIN202

हहन्दी कथा साहहत्य

SYBAHIN203

हहन्दी साहहत्य का इनिहास

SYBASAN201
E

Sanskrit
Literature.

અનુગાંધીયુગ)

SYBASAN202
SYBASAN203

Vikramovrshivam of Kalidasa And Mattavilas And Bhagavadjukiyam
of Aryashur
Kavyaprakash (1.2 & 10) of Mammata And Modern Sanskrit
Literature of India
Yagynavalkyasmruti (Vyavharadliyaya) And Mahabharata
(Viratparv – Niyai Adhyay)

નોંધ:-SY BA ભાું ઉય મુજફ Core Course - Three paper & Generic Elective- Two Paper. (FY B.A જે ફે નલમ
વુંદ કયે ર છે એ મુજફ મુખ્મ નલમનાું

Three paper અને ગૌિ નલમ ના

Two Paper Select કયલા ના યે શળે .)

આભ, SY BA ભાું Core Course - Three paper & Generic Elective- Two Paper એભ Total Five Paper યે શળે.
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 TY.B.A. (નલા નવરેફવ પ્રભાિે)
T Y B.A EXTERNAL
(WITH EFFECT FROM: JUNE 2020-2021)
Course Type
Ability
Enhancement
Compulsory

Skill
Enhancement
Compulsory:
(Any One)

Course Code

Course Title

TYBAENG300

General English

TYBAECO300

Economic Essay & Economic of Cooperation

TYBAGUJ300

ગુજયાતી વાહશત્મ અને ત્રકાયત્ત્લ(લરટયયી જનામલરઝભ)

TYBAHIN300

रचनात्मक ऱेखन, सैद्ाांनिक ऩऺ एवां व्यावहाररक ऩऺ

TYBASAN300

Mruchchhakatikam (Anka :1 to 10) Shudrak and Nibandh

TYBAAEC300

Applied English for Communication

નોંધ:- જે નલદ્યાર્થીએ SY BA ભાું Compulsory નલમ વુંદ કયે ર છે , તેજ નલમ TY BA ભાું Skill Enhancement
Compulsory યશેળ.ે

Economics

TYBAENG304
TYBAENG305
TYBAENG306

CORE- COURSE SUBJECT
Micro Economics and Macro Economics
International Trade
Economics of Entrepreneurship & Public Finance
History of Economic Thought – I & II
Managerial Economics & Agriculture Economics
Survey Methods & Development and Environmental Economics
History of English Literature from 1550 to 1750
(The Elizabethan Age to the Neo-classical Age)
History of English Literature from 1750 to 1900
(The Age of Dr. Johnson to the Victorian Age)
History of English Literature from 1914 to 2000
(The Modern Age and the Post-modern Age)
Literature in Translation
Criticism
Phonetics, Phonology and Practical Criticism

TYBAGUJ301

અલામચીન ગુજયાતી વાહશત્મનો ઇનતશાવ

TYBAGUJ302

‘વાનાબાયા’ (એકાંકી વંગ્રશ) - ઉભાળંકય જોળી અને ‘નભથ્માલબભાન’ (નાટક) - દરતયાભ

TYBAGUJ303

‘ ૂલામરા’ (કાવ્મવંગ્રશ) –‘કાન્ટત’ અને‘કે ટરાંક કાવ્મો’ (સુન્ટદયમ્) વંા: નનયં જન બગત

TYBAGUJ304

અહિત (અનવીન)

TYBAGUJ305

વાહશત્મ નલલેચનનાં નવદ્ાંતો

TYBAGUJ306

બાા નલજ્ઞાન

TYBAECO301
TYBAECO302
TYBAECO303
TYBAECO304
TYBAECO305
TYBAECO306
TYBAENG301
TYBAENG302

English
Literature.

Gujarati
Literature.

Hindi
Literature.

TYBAENG303

TYBAHIN301

प्राचीन एवां मध्यकाऱीन काव्य

TYBAHIN302

हहन्दी नाटक एवां एकाांकी

TYBAHIN303

भारिीय ऱोक साहहत्य

TYBAHIN304

हहन्दी भाषा एवां व्याकरण

TYBAHIN305

भारिीय एवां ऩाश्चात्य साहहत्य ससध्दाांि, आऱोचना और वाद

TYBAHIN306
TYBASAN301

Sanskrit
Literature.

ऩत्रकाररिा एवां प्रायोजनमूऱक हहन्दी
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 ભાું ઉય મુજફ Core Course – Six paper (SY BA ભાું Core Course - Three paper)જે શોમ એજ નલમ
(Principal subject) TY B.A ભાું યશેળે.
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 (B) B.Com (ફી.કોભ.) એક્ષટનષર અભ્માવક્રભ:૨૦૨૧-૨૦૨૨
૧. FY.B.Com પ્રથભ લમ ફી.કોભ.(એક્ષટનમર)ભાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ઉભેદલાયે ધો.૧૨ ની યીક્ષા કોઇણ
ભાધ્મભ (English Subject) અંગ્રેજી નલમ વાથે ાવ કયે ર શોવું જોઇએ.
૨. ફી.કોભ.(એક્ષટનમર) દલી ભેલલા ભાટે એપ.લામ.,એવ.લામ. અને ટી.લામ.ફી.કોભ.ની ફાહ્ય યીક્ષા ાવ
કયલાની યશેળે.
૩. ફી.કોભ.(એક્ષટનમર) ની દલી Advanced Accounting & Auditing નલમભાં એનામત થળે.
૪. ફી.કોભ.(એક્ષટનમર)ની યીક્ષા એનપ્રર/ભે કોઇણ એક ભાવભાં રેલાભાં આલી ળકે છે .
૫. FY /S.Y/ TY. B.COM એક્ષટનમરનો અભ્માવક્રભ (નલા અભ્માવક્રભ) મુજફનો યશેળે.
૬. એડભીળન પોભમની વાથેજ રૂ.20/- નુ યીક્ષા પોભમ બયલાનુ યશેળે.
૭. એપ.લામ.,એવ.લામ. અને ટી.લામ.ફી.કોભ આિ પયજીમાત પ્રશ્ર્નત્રો યશેળે.

Course Type
Ability-Enhancement
Compulsory Course
Core Courses
(A) Core Compulsory
(B) Core Allied
(Any One)
Discipline Specific
Elective Accounting &
Auditing
Generic Elective
Skill -Enhancement
Elective Course

FY.B.Com (External) Subject

Course Code

Course Title

Passing/
Total

UBE1ACOM01

English & Business Communication –I

40/100

UBE1CCOM01
UBE1CCOM02
UBE1CCOM03
UBE1CCOM04
UBE1DCOM01

Financial Accounting
Business Organisation & Management
Business Mathematics
Secretarial Practice
Advanced Accounting –I

40/100
40/100
40/100
40/100
40/100

UBE1DCOM02

Advanced Accounting –II

40/100

UBE1GCOM01

Economics –I

40/100

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 FY B.COM to
SY.BCOM & TY B.COM.
નોંધ:- લષ-2021-2022 ભાું પ્રલે ળ ભે લે ર દયે ક નલદ્યાર્થીએ FY.B.Com (External) ભાું એક્ષટનષ રનો અભ્માવક્રભ
(નલા અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 8 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ
ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .
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SY.B.Com (External) Subject

Course Code

Passing/
Total

Course Title

UBE2ACOM01

English & Business Communication –II

40/100

UBE2CCOM01
UBE2CCOM02
UBE2CCOM03
UBE2CCOM04
UBE2DCOM01

Fundamentals of Cost & Management Accounting
Production & Marketing Management
Business Mathematics & Statistics –II
Small Enterprise and Office Management
Advanced Accounting –III

40/100
40/100
40/100
40/100
40/100

UBE2DCOM02

Advanced Accounting –IV
Economics –II

40/100

Time Management and Disaster Management

40/100

Generic Elective

UBE2GCOM01

Skill -Enhancement
Elective Course

UBE2SCOM01

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:- લષ-2021-2022 ભાું પ્રલે ળ ભે લે ર દયે ક નલદ્યાર્થીએ SY.B.Com (External) ભાું એક્ષટનષ રનો અભ્માવક્રભ
(નલા અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 8 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ

100/40 ભાકષ વ

ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .


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

Course Type

Course Code

Course Title

Passing /
Total

Ability-Enhancement
UBE3ACOM01
English & Business Communication -III
40/100
Compulsory Course
UBE3CCOM01
Business Taxation
40/100
Core Course
(A)Core Compulsory
UBE3CCOM02
Financial Management
40/100
UBE3CCOM03
Business Law
40/100
(B) Core Allied
(Any One)
UBE3CCOM04
Entrepreneurship
40/100
UBE3DCOM01
Advanced Accounting –V
40/100
Discipline Specific
Elective Accounting &
UBE3DCOM02
Advanced Accounting –VI
40/100
Auditing
UBE3GCOM01
Economics
40/100
Generic Elective
Skill -Enhancement
UBE3SCOM01
Business Ethics andConsumer Protection
40/100
Elective Course
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:- લષ-2021-2022 ભાું પ્રલેળ ભેલેર દયે ક નલદ્યાર્થીએ TY.B.Com (External) ભાું એક્ષટનષરનો અભ્માવક્રભ (નલા
અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુર 8 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ

100/40 ભાકષ વ ાવ ર્થલા ભાટે

જરૂયી છે .

Date for receipts of Application form:

04-10-2021

To
Last Date for receipts of Application form:
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Post Graduate (P.G) M.A./M.Com External 2021-2022
નલદ્યાર્થીઓએ પ્રલેળ પોભષ,યીક્ષા પોભષ, પી યવીદ બયતી લખતે જરૂયી ડોક્યભે
ૂ સટવ,સુચના


M.A. & M.Com (Previous) Part-I (External) ભાટે પ્રલેળ પોભમની વાથે
(1) S.S.C 10th (ઝેયોક્ષ)
(2) H.S.C 12th (ઝેયોક્ષ)
(3) Leaving Certificate (L.C)
(4) FY/SY/TY Marksheet

(ઝેયોક્ષ)

(ઝેયોક્ષ)

(5) આધાય કાડષ (ઝેયોક્ષ)
(6) નલદ્યાર્થીએ ોતાના તાજેતયના ાવોટષ વાઇઝના કુર 4 પોટા વાર્થે રાલલાના યશેળે.
(7) એક લષ કયતાું લધાયે અભ્માવભાું ગે શોમ તો, તે અંગેન ુ રૂ.20/- ના તટેમ્ ેય ય એપીડેલીટ પયજીમાત રાલલાનુું
યશેળે.


(Fail/ATKT/ABSENT ની ભાકષ ળીટ શોમતો પયજીમાત મુકલી) ( અવર પ્રભાિ ત્રો વાર્થે રઇને આલવુ.ું )ત્માયફાદ
કોઈ અભ્માવક્રભભાં જોડામા શોમ તો ફધી જ ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ ત્રિ વેટ અરગ અરગ યાખીને વયદાય ટેર
યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નુંફય 118ભાું રૂફરૂ આલીને પ્રલેળ પોભમ, પી બયલાની યવીદ યીક્ષા પોભમ (યીક્ષા
પોભમ રૂ.20/- )ભાું ભેલલાનુ ં યશેળે.



નોંધ:- જે નલદ્યાર્થીની અવર ભાકષ ળીટ ન આલી શોમ તો નેટ લાી ભાકષ ળીટભાું નપ્રસ્સવાર, નલબાગીમ શેડ, અર્થલા
પેક્રટી ડીન ના કોઇ િ એક વ્મસ્ક્તના નેટ લાી ભાકષ ળીટભાું વશી નવક્કા પયજીમાત કયાલલાના યશેળે.



M.A. & M.Com (Final) Part-II (External) ભાટે પ્રલેળ પોભમની વાથે
(1) M.A /M.Com (Previous) Marksheet (ઝેયોક્ષ)

(2) આધાય કાડષ (ઝેયોક્ષ)

(જો ATKT-FAIL-ABSENT ની ભાકષ ળીટ શોમતો પયજીમાત મુકલાની યશેળ.ે )


વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાં કામામરમ ાછ રૂભ નુંફય 1 18ભાું પ્રલેળ પોભમ ભેલલાનુ ં યશેળે. ભાકમ ળીટની ઝેયોક્ષ ત્રણ
કોી વાથે વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભું નુંફય 118ભાું રૂફરૂ આલીને પોભમ ચેક કયાલવુ.ં તે દયમ્માન
પી બયલાની યવીદ આલાભાં આલળે અને યીક્ષા પોભમ(યીક્ષા પોભમ રૂ.20/- )ભાું ભેલલાનુ ં યશેળે.
M.A & M.Com (External) ભાું ATKT,FAIL,ABSENT ના રૂ.20/- આીને યીક્ષા પોભમ નલદ્યાથીઓએ રેલાનુ યશેળે.



M.A & M.Com (External) દયે ક નલદ્યાર્થીઓએ વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાં કામામરમની ાછ રૂભ નુંફય 118ભાું રૂફરૂ
આલીને પ્રલેળ પોભષ,અને યીક્ષા પોભષ ચેક કયાલલા ત્માયફાદ

પી યવીદભાું ભાહશતી બયી UNION BANK (SPU

CAMPUS, VVN) પી બયલા જવુ. ફેસકભાુંર્થી ાછી આેર પી બયે રી યવીદની ફે ઝેયોક્ષ પ્રલેળ પોભષ અને યીક્ષા પોભષ
વાર્થે વયદાય ટેર યુનનલનવિટીનાું કામાષરમની ાછ રૂભ નુંફય 118ભાું રૂફરૂ આલીને પ્રલેળ પોભષ અને યીક્ષા પોભષ જભા
કયાલલાનુું યશેળે.


ટારર્થી ભોકરાલેર પોભષ તલીકાયલાભાું આલળે નશી.અયજીત્રક વાર્થે જરૂયી તભાભ ભાકષ ળીટની પ્રભાણિત નકરો
જોડલાની યશેળે . અધ ૂયી નલગતોલાળુ અર્થલા જરૂયી પ્રભાિત્રો નવલામનુું અયજીપોભષ તર્થા પી ની યવીદ તલીકાયલાભાું
આલળે નશી.
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 M.A Previous-Part-I (External) Subject New Course
ECONOMICS

ENGLISH

Course Type
Core
Courses-3
Elective
Courses-2
Course Type
Core
Courses-3
Elective
Courses-2
Course Type
Core
Courses-3

GUJARATI
Elective
Courses-2
Course Type
Core
Courses-3
HINDI

HISTORY

Course Code
MAPEECO401
MAPEECO402
MAPEECO403
MAPEECO404
MAPEECO405
Course Code
MAPEENG401
MAPEENG402
MAPEENG403
MAPEENG404
MAPEENG405
Course Code

Course Title
Micro Economics
Macro Economics
International Economics
Agricultural Economics
Industrial Organisation and Finance
Course Title
History of English Literature (1550 - 1914)
History of English Literature (1914 to the present)
Indian and Arabic Postcolonial Literature
Canadian and Russian Fiction
Progressive Writers’ Movement and Partition Literature
Course Title

MAPEGUJ401

અલામચીન ગુજયાતી કનલતા

MAPEGUJ402

આધુનનક-અનુઆધુનનક ગુજયાતી વાહશત્મ

MAPEGUJ403

બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ ભીભાંવા

MAPEGUJ404

ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાહશત્મનો અભ્માવ

MAPEGUJ405

ગુજયાત: રોકનલદ્યા-રોકવાહશત્મ

Course Code
MAPEHIN401

मध्यकाऱीन काव्य (भक्तिकाव्य, रीनिकाव्य)

MAPEHIN402

आधनु नक गद्य साहहत्य- कथा साहहत्य, नाटक, ननबांध, जीवनी

MAPEHIN403

भाषा ववऻान एवां हहन्दी भाषा

Elective
Courses-2

MAPEHIN404

दृश्य श्राव्य माध्यम ऱेखनः इनिहास, सांचार माध्यम और टी.वी.

MAPEHIN405

ऱोक साहहत्य

Course Type
Core
Courses-3

Course Code
MAPEHIS401
MAPEHIS402
MAPEHIS403
MAPEHIS404
MAPEHIS405
Course Code

Elective
Courses-2
Course Type
Core
Courses-3

MAPESAN401

SANSKRIT
MAPESAN402
MAPESAN403
MAPESAN404

Elective
Courses-2

SOCIOLOGY

Course Title

Course Type
Core
Courses-3
Elective
Courses-2

MAPESAN405
Course Code
MAPESOC401
MAPESOC402
MAPESOC403
MAPESOC404
MAPESOC405

નોંધ:-લષ-2021-2022 ભાું પ્રલે ળ ભે લે ર

Course Title
Ancient Societies
History of Modern World: 1870–2000
History of Modern India: 1757–1857
Agrarian and Village History of Colonial India (1757-1947)
History of Gujarat 1800–1914

Course Title
Indian Philosophy: Shankarabhashya of Shankaracharya
(Adhyaya-I Selected Sutras), (Adhyaya- II Omit Bauddha
Khandana) & Jain - Bauddha Darshana (of
Sarvadarshanasangraha)
Vyakarana: Siddhantakaumudi of Bhattojidikshita (AchaSandhi Prakaranam, Hal-sandhi, Samasa) & Paspashahnika of
Patanjal-Mahabhashya
Sahityashastra: Natyashastra of Bharata (Adyhaya- 1, 2 & 6)
Vedanga: Nirukta of Yaska (Adhyaya- 1, 2 & 7)
Prose & Poetry:Kadambari of Banabhatta (Mahashvetavrutanta)
& Shishupalavadham of Magha (Sarga-1)

Course Title
Theoretical Perspectives in Sociology
Research Methodology
Rural Society in India
Sociology of Education
Gender and Society

દયે ક નલદ્યાર્થીએ

M.A PREVIOUS (PART-I) ભાું એક્ષટનષ રનો

અભ્માવક્રભ (નલા અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 5 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ 100/40
ભાકષ વ ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .
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 M.A Final-Part-II (External) Subject New Course
Course Type
ECONOMICS

Course Code
MAFEECO501
MAFEECO502
MAFEECO503
MAFEECO504
MAFEECO505

Course Title
Economics of Development & Planning
Public Economics
Quantitative Economics
Environmental Problems in India – Solutions and Strategies
Industrial Lablour

Course Code
MAFEENG501
MAFEENG502
MAFEENG503
MAFEENG504

Course Code

Course Title
Epic and German Novel
Literary Criticism and Theory
New Literatures in English and Mythological Literature
Persecuted Writers and Threatened Literature Around the World
Indian Literatures in English Translation and Cinematic Adaption of
Literatures
Course Title

MAFEGUJ501

અલાષ ચીનગુજયાતી ગદ્ય

MAFEGUJ502

ગુજયાતી નલલેચન નલચાય

MAFEGUJ503

બાાનલજ્ઞાન અને ગુજયાતી બાા

Elective
Courses-2

MAFEGUJ504

બાયતીમ અને નલશ્વ વાહશત્મ

MAFEGUJ505

ત ુરનાત્ભક વાહશત્મ

Course Type

Course Code
MAFEHIN501
MAFEHIN502
MAFEHIN503
MAFEHIN504
MAFEHIN505
Course Code
MAFEHIS501

Course Title
भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिन्दी आलोचना
हिन्दी साहित्य का इहतिास
आधुहनक हिन्दी काव्य
प्रयोजनमूलक हिन्दी
साहित्य, समाज और पयाावरण
Course Title
Philosophy of History and Historiography

Core
Courses-3

MAFEHIS502

Modern India: India under the British Crown (1858-1947)

Elective
Courses-2

MAFEHIS503
MAFEHIS504
MAFEHIS505

India since Independence (1947-1990)
Economic History of Colonial India: 1757–1947
Constructive Activities in Gujarat: 1914–2000

Course Type

Course Code

Course Code

Course Title
Indian Philosophy: Shankarabhashya of Shankaracharya (Adhyaya-I
Selected Sutras), (Adhyaya- II Omit Bauddha Khandana) & Jain Bauddha Darshana (of Sarvadarshanasangraha)
Vyakarana: Siddhantakaumudi of Bhattojidikshita (Acha-Sandhi
Prakaranam, Hal-sandhi, Samasa) & Paspashahnika of PatanjalMahabhashya
Sahityashastra: Natyashastra of Bharata (Adyhaya- 1, 2 & 6)
Vedanga: Nirukta of Yaska (Adhyaya- 1, 2 & 7)
Prose & Poetry:Kadambari of Banabhatta (Mahashvetavrutanta) &
Shishupalavadham of Magha (Sarga-1)
Course Title

MAFESOC501

Sociology of Change and Development

MAFESOC502
MAFESOC503

Conceptualization of Indian Society
Sociology of Mass Communication

MAFESOC504

Sociology of Health

MAFESOC505

Political Sociology

Core
Courses-3
Elective
Courses-2
Course Type

ENGLISH

Core
Courses-3
Elective
Courses-2
Course Type

GUJARATI

HINDI

Core
Courses-3

Core
Courses-3
Elective
Courses-2
Course Type

HISTORY

MAFEENG505

MAFESAN501
SANSKRIT

Core
Courses-3

Elective
Courses-2
Course Type

SOCIOLOGY

Core
Courses-3
Elective
Courses-2

MAFESAN502
MAFESAN503
MAFESAN504
MAFESAN505

નોંધ:-લષ-2021-2022 ભાું પ્રલે ળ ભે લે ર દયે ક નલદ્યાર્થીએ M.A FINAL (PART-II) ભાું એક્ષટનષ રનો અભ્માવક્રભ
(નલા અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 5 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ 100/40 ભાકષ વ ાવ
ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .
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 M.Com (Previous) (External) (Part-I)NEW Course
Course Type
Ability Enhancement
Course

Course Code

Course Title

PBE1ACOM01

E-Commerce

PBE1CCOM01
PBE1CCOM02
PBE1CCOM03

Strategic Business Management
Business Environment
Cost and Management Accounting

Advanced Accounting
Marketing Management
Human Resource
Management

PBE1ECOM01
PBE1ECOM02

Management Control System
Rural & Services Marketing

PBE1ECOM03

Organizational Behaviour & Human Resource Development

Financial Management

PBE1ECOM04

Financial Markets and Services

PBE1ECOM05

Direct Tax Planning

Core Courses
(Three)
Elective Courses (Any One)

Tax Planning and
Management
Total

નોંધ:-લષ-2021-2022 ભાું પ્રલેળ ભેલેર

દયે ક નલદ્યાર્થીએ M.COM PREVIOUS (PART-I) ભાું એક્ષટનષરનો અભ્માવક્રભ ( નલા

અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 5 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ 100/40 ભાકષ વ ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .

 M.Com (Final) (External) (Part-II)NEW Course

Course Type
Ability Enhancement Course
Core Courses
(Three)

Course Code
PBE2ACOM01
PBE2CCOM01
PBE2CCOM02
PBE2CCOM03

Career Planning
Research Methodology
Entrepreneurship Development
Financial Management

PBE2ECOM01
PBE2ECOM02
PBE2ECOM03
PBE2ECOM04
PBE2ECOM05

Corporate Accounting
Integrated Marketing Communication & Consumer Behaviour
Industrial Relations & Strategic HRM
Strategic Financial Management
Indirect Taxes

Elective Courses (Any One)
Advanced Accounting
Marketing Management
Human Resource Management
Financial Management
Tax Planning and Management
Total
નોંધ:- લષ- 2021-2022 ભાું પ્રલેળ ભેલેર

દયે ક નલદ્યાર્થીએ

Course Title

M.COM FINAL (PART-II) ભાું એક્ષટનષરનો અભ્માવક્રભ ( નલા

અભ્માવક્રભ) મુજફ યશેળે. કુ ર 5 ેય અભ્માવ કયલાના યશેળે. દયે ક નલદ્યાર્થીએ 100/40 ભાકષ વ ાવ ર્થલા ભાટે જરૂયી છે .

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

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
External Course - B.A/B.COM-M.A/M.COM
University Road,Vallabh Vidyanagar-388120,Gujarat,India
Phone: +91-02692-226865/226812/226808
Website : www.spuvvn.edu Email ID: external_cell@spuvvn.edu
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ભાહશતી ુસ્તતકા ફાહ્ય અભ્માવક્રભ-૨૦૨૧-૨૦૨૨

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

Eligibility Criteria

Bachelor of Arts (B.A)
(Economics)

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.).

(English)
(Gujarati)
(Hindi)
(Sanskrit)

Bachelor of Commerce (B.Com.)

Master of Arts (M.A)
(Economics)
(English)
(Gujarati)
(Hindi)
(History)
(Sanskrit)
(Sociology)

Master of Commerce (M.COM)
(1) Advanced Accounting
(2) Human Resource Management.
(3) Marketing Management.
(4) Financial Management.
(5) Tax Planning and Management.

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.).
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).
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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ભાહશતી ુસ્તતકા ફાહ્ય અભ્માવક્રભ-૨૦૨૧-૨૦૨૨

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 July / 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) 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 receipts of Application form:

04-10-2021

To
Last Date for receipts of Application form: 30-10-2021
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.
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 M.A & M.Com Previous Part-I External Courses fee
The fees will be as follows (For first year) :
1.
2.
3.
4.

Application form fee
The Registration fee (one time)
Processing Fee & Counseling Fee
The Examination fee

Rs 200/Rs 1000/Rs 1500/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
2. Syllabus and Processing Fee
3. The Examination including the fee for the marksheet fee

Rs 200/Rs 1500/Rs 500/Total Rs 2200/-

 FY B.A & B.COM External Courses fee
The fees will be as follows (For First year) :
1.
2.
3.
4.

Application form fee
The Enrollment fee (one time)
Syllabus and Processing Fee
The Examination fee

 SY/TY B.A & B.COM External Courses fee

Rs 200/Rs 700/Rs 1500/Rs 500/Total Rs 2900/-

The fees will be as follows (For Second & Third year) :
1. Application form fee
2. Syllabus and Processing Fee
3. The Examination including the fee for the marksheet fee

Rs 200/Rs 1500/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
&
The Examination fee M.A/M.COM

Rs

500/-

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.
14
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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 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
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(External Courses) (એક્ષટનષર કોષ) Fee Information, પી ભાહશતી.
B.A / B.Com & M.A. / M.Com 2021-2022.
 FY - B.A.- B.Com External Courses
૧. પી નીચે પ્રભાણે ની યશેળેેઃ
1. ભાહશતી ુસ્તતકા અને અયજીત્રક

રૂ।.

૨૦૦/-

2. એનયોરભેન્ટટ પી (એક લખત)

રૂ।.

૭૦૦/-

3. વીરેફળ પી અને પ્રોવેવીંગ પી

રૂ।.

૧૫૦૦/-

4. યીક્ષા પી

રૂ।.

૫૦૦/-

રૂ।.

૨૯૦૦/-

1. ભાહશતી ુસ્તતકા અને અયજીત્રક

રૂ।.

૨૦૦/-

2. વીરેફળ પી અને પ્રોવેવીંગ પી

રૂ।.

૧૫૦૦/-

3. યીક્ષા તથા ભાકમ ળીટ પી

રૂ।.

૫૦૦/-

કુ રઃ રૂ।.

૨૨૦૦/-

કુ રઃ રૂ।.

૫૦૦/-

 SY/TY - B.A. & B.Com External Courses

કુ રઃ

૨. પી નીચે પ્રભાણે ની યશેળેેઃ

૩. B.A.- B.COM ATKT-FAIL-ABSENTની યીક્ષા પી

 M.A & M.Com (Previous) Part-I External Courses
૪. પી નીચે પ્રભાણે ની યશેળેેઃ
1. ભાહશતી ુસ્તતકા અને અયજીત્રક

રૂ।.

૨૦૦/-

2. યજીતરે ળન (એક લખત)

રૂ।.

૧૦૦૦/-

3. વીરેફળ પી અને પ્રોવેવીંગ પી

રૂ।.

૧૫૦૦/-

4. યીક્ષા પી

રૂ।.

૫૦૦/-

કુ રઃ રૂ।.

૩૨૦૦/-

 M.A & M.Com (Final) Part-II External Courses
૫. પી નીચે પ્રભાણે ની યશેળેેઃ
1. અયજીત્રક

રૂ।.

૨૦૦/-

2. વીરેફળ પી અને પ્રોવેવીંગ પી

રૂ।.

૧૫૦૦/-

3. યીક્ષા તથા ભાકમ ળીટ પી

રૂ।.

૫૦૦/-

કુ રઃ રૂ।.

૨૨૦૦/-

૬. M.A & M.Com External ATKT-FAIL-ABSENT ની યીક્ષા પી કુ રઃ રૂ।.૫૦૦/16
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૭. જે નલદ્યાથીને પ્રલેળ યદ (કે ન્ટવર) કયાલાનો શોમતો તે નલદ્યાથીએ અયજી રખીને તેની વાથે અવર પી
લાઉચય વાથે યાખીને અયજી યુનનલનવિટીભાં આલાની યશેળે.
૮. જો નલદ્યાથી પ્રલેળ યદ (કે ન્ટવર) કયાલળે તો બયે રી કોઇ ણ પ્રકાયની પી યત ભલાાત્ર નથી, પકત
યીક્ષા પી યત ભલાાત્ર છે . અને તે ણ યીક્ષાના એક ભાવ અગાઉ નલદ્યાથીએ ભાનનીમ
કુ રનતશ્રીને અયજી કયલાની યશળે. અને જો કુ રનતશ્રી ભંજૂય કયે તો યીક્ષા પી યત ભલાાત્ર યશેળે.
૯. ફાહ્ય અભ્માવક્રભ ( એક્ષટનમર) ભાં SC,ST,SEBC,PH અને

Minority કે અન્ટમ કોઇણ

કે ટેગયી

ધયાલતા નલદ્યાથીઓને કોઇ ણ પ્રકાયની નળષ્મવ ૃનત નો રાબ ભલા ાત્ર યશેળે નશી.

 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/

પોભષ ળરૂ ર્થલાની તાયીખ:-

૦૪/૧૦/૨૦૨૧

ર્થી
પોભષ જભા કયલાની છે લ્રી તાયીખ:- ૩૦/૧૦/૨૦૨૧
પોભષ અને પી બયલાનો વભમ 10.30am To 02.00pm
(વોભલાય ર્થી ળનનલાય)
(યનુ નલનવિટીભાું ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યજા યશેળ)ે
ક્રભ

યુનનલનવિટી નલબાગ

પોન નુંફય

૧

એક્ષટનષર નલબાગ (Exatenal Section)

(02692)-226865

૨

હયક્ષા નલબાગ (Exam Section)

(02692)-226808

૩

યુનનલનવિટી શેલ્ રાઇન નું. (For inquiry)

(02692)-226812

Website : www.spuvvn.edu
Email ID : external_cell@spuvvn.edu
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Important Information for External Courses 2021-2022
(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 M.A / M.COM Part-I-II will be taking the form of Sardar Patel University from
Room No. 118.

Date for receipts of Application form:

04/10/2021

&

Last Date for receipts of Application form: 30/10/2021
(3) Detail of Undergraduate and Postgraduate External Courses in the University
Sr.
(A)
1

2
(B)
1

2

Course

Course Name

Duration

Under Graduate Courses

Fee (Amount in Rs.)
FY

SY

TY

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/-

3 Years

2900/-

2200/-

2200/-

Bachelor of Commerce (B.COM)
Post Graduate Courses
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/-

Previous

Final

Master of Commerce (M.COM) in following subject.
(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/-

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.
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B.A./B.Com & M.A./M.Com External Courses 2021-2022
Examination Information / યીક્ષાની ભાહશતી.


ફાહ્ય અભ્માવક્રભભાં (External Courses) લષ-2021 ભાં પ્રલેળ ભેલનાય અને ATKT/FAIL/ABSENT ના
તભાભ નલદ્યાથીઓને જણાલલાનું કે તેઓની યીક્ષા આગાભી લષ-2021 એનપ્રર/ભે ભાંથી કોઇણ ભાવભાં રેલાભાં
આલળે. તે અંગેની ભાહશતી લેફવાઇટ ય (www.spuvvn.edu) અથલા ફાહ્ય અભ્માવક્રભ (External
Section) ભાં રૂફરૂ આલીને અથલા પોન નંફય- (02692)-226865/808 ઉયથી ભેલી રેલાની યશેળે.



યીક્ષા આલાની અને યીક્ષા અંગે ની ભાહશતી ભે લલાની વું ૂિષ જલાફદાયી જે તે નલદ્યાર્થી

ની યશેળે . કોઇ

િ જાતની ટાર,પોન તર્થા ઇ-ભે ઇર િાયા જાિ કયલાભાું આલળે નશી.


ભે વેજ િાયા યીક્ષાની તાયીખ જાશેય કયલાભાું આલળે.જેર્થી દયે ક નલદ્યાર્થીએ ોતાનો ભોફાઇર નુંફય વાચો
રખલો.



એક્ષટનષ ર કોષભાું નલદ્યાર્થીઓએ કાઉસવીણરિંગ ભાટે યુનનલનવિટી લે ફવાઇટ યર્થી ભાહશતી ભે લલાની યશળે.



એક્ષટનષ ર કોષભાું જે નલદ્યાર્થીઓએ યીક્ષા આલાની શોમ અને જો ભાચષ ભહશના અંત સુધી ભે વેજ ન આલે તો
યુનનલનવિટી લે ફવાઇટ યર્થી ભાહશતી ભે લલાની યશળે.



નલદ્યાર્થીએ યીક્ષા નુંફય, યીક્ષાનુું તર્થ તર્થા યીક્ષાનો કામષ ક્રભ (શોર ટીકીટ) લગે યેની ભાહશતી યીક્ષાના દવ
હદલવ અગાઉ યુનનલનવિટીભાું રૂફરૂ આલીને ઓયીઝીનર આઇ-કાડષ ( I-CARD), પી યવીદ ફતાલીને

ભે લી

રેલાની યશેળે. નલદ્યાર્થીઓએ યીક્ષા પીની યવીદ અને ખાવ શોર ટીકીટ યીક્ષા વભમે સુયલાઇઝયને
ફતાલલાની યશેળે. જો તે ભ કયલાભાું ચુક ર્થળે તો તે ઓને યીક્ષા આલા દે લાભાું આલળે નશી.


F.Y./S.Y./T.Y B.A/B.COM & M.A/M.COM Previous & Final (PART-I & II) લષ 2021-2022 ભાું નલા
પ્રલે ળ ભે લે ર નલદ્યાર્થીઓ ભાટે નલો નવરેફવ રાગુ ડળે.

 નલમો ાછર્થી ફદરાલલા અંગે ની નલનુંતી કોઇ િ વુંજોગોભાું ભાસમ કયલાભાું આલતી નર્થી ભાટે ખ ૂફ
કાજી ૂલષ ક નલમો યીક્ષા પોભષ ભાું બયલા આલશ્મક છે અને યીક્ષા પોભષ ભાું બયે રા નલમોની નોંધ ોતાની ાવે
ખાવ યાખલી.


ફાહ્ય અભ્માવક્રભભાં(એક્ષટનમર કોમ) ATKT-FAIL-ABSENT ની યીક્ષાલમભાં એક જ લાય અને (એક્ષટનમર
કોમના ફ્રેળ) નલદ્યાથીઓ વાથે યીક્ષા રેલાભાં આલળે .



M.A./M.COM (Previous-Final) External ની યીક્ષાભાં ાવ થલા ભાટે 100 ભાંથી 40 ગુણ રાલલાના
પયજીમાત યશેળ.ે



FY/SY/TY-B.COM External ની યીક્ષાભાં ાવ થલા ભાટે 100 ભાંથી 40 ગુણ રાલલાના પયજીમાત યશેળે .
(કુર ૮ પ્રશ્નત્ર યશેળે)



FY.B.A / SY.B.A /TY.B.A.(External ની યીક્ષાભાં ાવ થલા ભાટે 100 ભાંથી 40 ગુણ રાલલાના પયજીમાત
યશેળે.
(કુર ૮ પ્રશ્નત્ર યશેળે)
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 જે

નલદ્યાથીઓએ

Sardar Patel University

(એક્ષટનમર કોમ)

ભાં

ભાહશતી ુસ્તતકા ફાહ્ય અભ્માવક્રભ-૨૦૨૧-૨૦૨૨

યીક્ષા આી શોમ તો

યુનનલનવિટી

લેફવાઇટ

spuvvn.edu/students_corner/results/ ય NOTIFICATION હયણાભ જાશેય થમા છી ના 10 (દવ)
હદલવની અંદય યુનનલનવિટીભાં રૂફરૂ આલીને નલદ્યાથીએ ઉત્તય લશી વ્મસ્ક્તગત નનયીક્ષણ (Observation) ભાટે
અયજી કયી ળકે છે .તથા નલદ્યાથીઓએ 10 (દવ) હદલવની અંદય યુનનલનવિટીભાં રૂફરૂ આલી ઓયીજીનર શોર
ટીકીટ ફતાલીને ભાકમ ળીટ રઇ જલાની યશેળે.


નાભ-અટકભાં જો પેયપાય શોમ તો તે અંગેની અયજી,નાભ-અટકભાં પેયપાય દળામલત ું ગલનમભેન્ટટ ગેઝેટનું અવર
ાનું તથા જેભાં એડભીળન રીધુ શોમ તે પી યવીદ ની ઝેયોક્ષ રૂફરૂ એક્ષટનમર નલબાગભાં જભાં કયલલાની યશેળે.



નલદ્યાથીએ યીક્ષા પોભમભાં ોતાનું નાભ, નતાનું નાભ તથા અટક ચોકવાઇ ૂલમક રખવું જેથી ભાકમ ળીટભાં તથા
પ્રભાણત્રભાં ભ ૂર યશે નશી. ાછથી ભાકમ ળીટ તથા પ્રભાણત્રભાં સુઘાયો થળે નશી.



યુનનલનવિટી તયપથી કોઇણ નલમો અંગેન ું વાહશત્મ (Study Materials) ુરૂ ાડલાભાં આલળે નશી.

 દયે ક નલદ્યાથીએ પ્રલેળ પોભમ અને યીક્ષા પોભમ ય ોતાનો પોન નંફય વાચો રખલો.


વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં કોઇ ણ ડોક્યુભેન્ટટ કઢાલલા ભાટે તેની પી બયલાનો

વભમ:- 10:15 am થી

02:00pm યશેળે. (યુનનલનવિટીભાું ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યજા યશેળે )

 પોભષ અને પી બયલાનો વભમ 10.15am To 02.00pm (વોભલાય ર્થી ળનનલાય)
 યનુ નલનવિટીભાું ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યજા યશેળે.
ક્રભ

યુનનલનવિટી નલબાગ

પોન નુંફય

૧

એક્ષટનષર નલબાગ (Exatenal Section)

(02692)-226865

૨

હયક્ષા નલબાગ (Exam Section)

(02692)-226808

૩

યુનનલનવિટી શેલ્ (For inquiry)

(02692)-226812
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એફપડેવળટ કરળા માટે નો નમુનો
અમો નીચે શષી કરનાર.......................................................................................................
રષે....................................,તાુકા.............................-જીલ્ો..........................- ને અમારા ધમમ ના શોગંદ
ઉર નોટરી બ્ીક શાષેફ રૂફરૂ ષાજર થઈ શોગંદ ઉર જાષેર કરી એ છીએ છે કે ળવમ

..................- ની શામાં અમો

એ.............................................................સ્કુ,કોેજ અભ્યાશ,.......................... માંથી ાશ / નાાશ કરે
છે . ત્યાર છી અમો એ જાષેર કરીએ છે

...................-કે ળવમ. છી અમો એ અભ્યાશ કરે નથી.અને અન્ય કોઈ ણ

યુવનળર્સશટી કે કોેજ માં પ્રળે મેલળે નથી. આ પ્રમાણે અમો એ ળવમ ..............- થી ળવમ ૨૦૨૧ શુધી અભ્યાશના શમય
ગાલામાં કોઇ ણ જગ્યા એ પ્રળે મેલળે નથી.
આ એફપડેવળટ અમો એ ................................ ના અભ્યાશ માટે શરદાર ટે યુવનળર્સશટી માંથી EXSTUDENT તરીકે રીક્ષા આળા માટે કરે છે.
અમો ને ફાહ્યઅભ્યાશક્રમ (External) ની દળી (ડીગ્રી) મલે એ માન્ય રષેે.

 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:

04-10-2021

To
Last Date for receipts of Application form:

30-10-2021

દયે ક નલદ્યાર્થીઓએ પયજીમાત ભાહશતી ુસ્તતકા (PROSPECTUS) નો અભ્માવ કયી પોભષ બયલાનુું યશેળે.
પોભષ અને પી બયલાનો વભમ 10:30am To 02:00pm (વોભલાય ર્થી ળનનલાય)
(ફીજો અને ચોર્થો ળનનલાય યુનનલનવિટીભાું યજા યશેળે)

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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