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 વિદાયાર રન.સી.ટી.ઈ.ના વનયમોનસુાર ્નાતિ િકાર અયિા અનુ્ નાતિ િકાર જરરી પO% અને રીઝિ્

િેટેગરીના વિધાયાથ માટે ૪૫% ગણુ મેળિિા ફરજજયાત છે. ્નાતિ િકાર િે અનુ્ નાતિ િકાર મેળિેલા

ગણુનેઆધારે પિેવઆપિામાંઆિવે.

 સૌરાષ્ યવુનિવસસટીમાં જુદા જુદા પિારની જ બી.રડ્. િોલેજોઆિેલી છે તેની વિગતનીચે મજુબ છે.

1) િી. બી.મણિર બી.રડ્. િોલેજ, ડુમીયાણી, તા.ઉપલેટા, જજ.રાજિોટ

 આ િોલેજમાં માત કૃવિ વિિયોમાં ્નાતિ યયેલ વિદાયાથ માટે જ બી.રડ્. િરિાની જોગિાઈ

છે.

 અનય વિિયના વિધાયાથ જો તેમનો વિિય આ િોલેજમાં ચાલતો િોય તો અનય બી.રડ્. િોલેજની

માફિ પિેવ મેળિી વિે.

2) www.sauedu.in િેબસાઈટ ઉપર અનય સેલફફાઈનાનસ િોલેજોના નામ, તેમાં ચાલતા વિિયો, તેના

સરનામા, િો્ટેલ સવુિધા તેમજ ફીની વિગત મિૂિામાં આિેલ છે.

3) વિદાયાર િોઈપણ પિારની ્પષટતા માટે િલેપલાઈન ન.ં 9998800039 પર સપંિ્ િરિાનો રિવેે.

4) આ પિેવ ફોમ્માં િોલેજ પસદંગી કમ આપતી િખતે નીચેની બાબતો ખાસ ધયાનમાં લેિી.

1. પસદંગીની િોલેજમાં પોતાનો વિિય વીખિિામાં આિે છે િે નહિ તેની બરાબર ચિાસણી િરી

લેિી.

2. િોલેજોની યાદીમાં અમિુ િોલેજો માત ભાઈથ અને અમિુ િોલેજો માત બિનેોની છે. તો તેની

વિગત પણ ચિાસી લેિી.

3. વિધાયા પોતાની પસદંગી મજુબ તમામ િોલેજને પસદંગી કમ આપી વિે છે.

5) વિધાયાર પસદં િરેલ િોલેજ કમ મજુબ, મેરીટના આધારે અને િત્માન અનામતના વનયમ અનસુાર

પિેવ ફાળિિામાં આિવે. પિેવ મેરીટના આધારે પસદંગી કમ મજુબ જ િોલેજમાં પિેવ મળતો િવે

તેમાં ફરજજયાતપણે લેિાનો રિવેે અનયયા પિેવ મેળિિા માગંતા નયી રમ માની લેિામાં આિવે.

તયાર પછીની પિેવ પહકયામાં તેથ ભાગ લઈ વિવે નહિ. પયમ રાઉન્ બાદની પિેવ િાય્િાિીની

વિગતો અને સચૂના www.sauedu.in િેબસાઈટ ઉપર મિુિામાં આિવે માટે વિધાયાથર પિેવની

િાય્િાિી િખતે વિય િોય તયાં સધુી દરરોજ િેબસાઈટ ઉપરની સચૂના ચિાસતા રિિેી.
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1. વિદાયાર પાસપોટ્ સાઈઝનો ફોટો અપલો્ િરિો.

2. વાળા છો્યાનું પમાણપત અપલો્ િરિાનું રિવેે.

3. વિદાયાર ટી.િાય./સેમ-૫ અને સેમ-૬ (અનય િોસ્ માટે છેલલા - ૨ સેમ) ની માિ્વીટ અપલો્

િરિાની રિવેે.

4. Caste / Category લાગુ પ્તી િોય તો તેનું પમાણપત અિશય જો્વુ.ં

5. SEBC િેટેગરીમાં આિતા વિધાયાથર િિ્ : ૨૦૨૨-૨૩માટે માનય િોય તેવું હકમીલેયરનું

પમાણપત જો્ાિનું રિવેે.

1. માગ્દવ્િ સચૂનાથનો િાળજપિ્ૂિ અભયાસ િયા્ બાદ જ ફોમ્ ભરો.

2. વિદાયાર પિેવના રાઉન્ બાદ િોલેજ લઈ જિાના પતિોની યાદી :

A. ્ાઉનલો્ િરેલ ર્મીવન મેમો.

B. ્નાતિ િકા સધુીના તમામ થરીજનલ ગણુપતિ અને તેની દરેિની રિ–રિ ઝેરોક નિલ.

C. અનામત િેટેગરી અયિા અનય િોઈપણ િેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમેદિારોર જ તે િેટેગરીના

થરીજનલ પમાણપતો તયા દરેિની રિ –રિ ઝેરોક િોપી સાયે લાિિાની રિવેે અનયયા તેમને

અનામત / િેટેગરીનો લાભ મળી વિવે નહિ.

D. SEBC િેટેગરી આિતા ઉમેદિારોર િિ્ : ૨૦૨૨-૨૩ માટેનું માનય િોય તેવું હકમીલેયર સહટટહફિેટ

પિેવ સમયે રજૂ િરિાનું રિવેે. અનયયા તેમને SEBC િેટેગરીનો લાભ મળી વિવે નહિ અને લીઘલેો

પિેવ ૨દ યવે.

E. આધારિા્્ની નિલ લઈ જિી ફરજયાત છે.

1) સૌરાષ્ યવુનિવસસટી સલંગન વવકણની િોલેજોમાં B.Ed. અભયાસકમમાં પિેવ મેળિિા માટે સબંવંધત

વિિયમાં ્નાતિ િોવું જરરી છે.

2) NCTE ના વનયમ પમાણે SC, ST, SEBC િેટેગરી વસિાયના વિદાયાથ ્નાતિ િકાર અયિા તે જ

વિિયના અનુ્ નાતિ િકાર લઘતુમ 50 ટિા (૪૯.૫૦% યી ૫૦% િચચેના)ગણુ ધરાિતા િવે તો જ

પિેવ માટે પાતતા ધરાિવે, (SC, ST, SEBC િેટેગરીિાળા વિદાયાથને ૫ ટિા છટ મળવે, તે માટે

તેમણે પિેવ સમયે તેમના પરુાિાથ રજૂ િરિાના રિવેે.)

3) વિકલાગં ધારા મજુબ PH/VH િેટેગરીની ૩% બેઠિો અને Ex. Service Man ૧% બેઠિ અનામત

રાખિામાં આિવે.
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4) જો ્નાતિ િકાર જરરી ૫૦% અયિા અનામત િેટેગરી માટે ૪૫% ની પત્ૂતા યતી ન િોય તો

અનુ્ નાતિ િકાર ૫૦% અયિા અનામત િેટેગરીના વિધાયાથ માટે અનુ્ નાતિ િકાર ૪૫% જરરી

ગણાવે.

5) અનદુાવનત અને ્િવનભ્ર િોલેજોની પિેવ િાય્િાિી રિ સાયે મધય્ય પિેવ સવમવત દારા જ યવે.

મેનેજમેનટ કિોટામાં પિેવ મેળિિા ઈચછનારે પણ online ફોમ્ ભરવું ફરજજયાત છે.

6) સૌરાષ્ યવુનિવસસટી દારા ચાલતો અભયાસકમ External ન િોિાયી પછૂપરછ િરિી નહિ.

7) બીજ િોઈ પણ યવુનિવસસટીના વિદાયાથર ફોમ્ ભરેલ િવે અને તેનું હરજલટ આિેલ નહિ િોય તો પિેવ

િાય્િાિી યોભિામાં આિવે નહિ. સૌરાષ્ યવુનિવસસટીર લીધેલ વનણ્ય બાદ જિરે યયેલ િોઈ પણ

હરજલટને ધયાનમાં લેિામાં આિવે નહિ.

8) મેરીટ જિરે યયા બાદ બીજ િોઈ પણ યવુનિવસસટીના વિદાયાથને મેરીટમાં સમાિેવ િરિામાં આિવે

નહિ.

9) બી.રડ્.મધય્ય પિેવ સવમવતનાં િાયા્લયનું સરનામું નીચે મજુબ છે.

10) સામાજજિ અને વૈક્ણિ રીતે પછાત િગ્ના ઉમેદિારોર જવતિગેનું તેમજ 'ઉનતિગ્'ની

વયસકતજૂયમાં સમાિેવ યતો નયી, તે માટે નીચે દવા્િેલ સકમ અવધિારીશીથ દારા રવપલ, ૨૦૨૨

અયિા તયારબાદ પમા્ણત યયેલો વનયત દાખલો જ અચિૂ સાયે જ અપલો્ િરિાનું રિવેે. (૧)

જજલલા મૅજજ્્ેટ (ર) અવધિ જજલલા મૅજજ્્ેટ (૩) ્ેપયટુી િવમવનર (૪) અવધિ ્ેપયટુી િવમવનર

(પ)િલેિટર (૬) નાયબ િલેિટર (૭) મામલતદાર તયા સરિારશી દારા વનમેલા સકમ અવધિારી.

11) અનામતના તમામ વનયમો પિેવ જિરેાતના હદિસે અમલમાં િવે તે જ લાગુ પ્વે.

12) બિારની યવુનિવસસટીના ઉમેદિારે પિેવ મળયેયી સૌરાષ્ યવુનિવસસટીનું પોવિઝનલ ર્લજજ્બલીટી

સહટટહફિેટ રજૂ િરિાનું રિવેે.

13) સૌરાષ્ યવુનિવસસટીમાં ્નાતિ પાસ યયા િોય પણ અનુ્ નાતિ અભયાસ માટે અનય યવુનિવસસટીમાં દાખલ

યયા િોય તેમણે પણ પિેવ મળયેયી પોવિઝનલ ર્લજજ્બલીટી સહટટહફિેટ િઢાિિાનું રિવેે.

14) વિદાયા માટે જ તે િોલેજના વવ્તના વનયમો બધંનિતા્ રિવેે.

15) ભવિષયમાં પિેવ સબંધંી િોઈપણ પછૂપરછ માટે યઝુરનેમ અને પાસિ્્નો ઉપયોગ િરિાનો રિવેે.

16) BCA / B.Sc.(IT) અને BE Computer / BE IT ના વિદાયાથ િોમયટુર વિિયમાં તયા BBA યયેલા

વિદાયાથ િોમસ્ વિિયમાં પિેવ માટે લાયિ ગણાવે.

17) વિધાયાથનું મેરીટ લી્ટ્ના તિ િકાર મેળિેલા ગણુને આધારે જિરે િરિામાં આિવે.

18) ્નાતિ / અનુ્ નાતિ િકાર (Non CBCS) First Attempt યી પાસ યયેલને જ પિેવ મળી વિવે.

િો-થહ ટ્નેટર,

બી.ર્.પિેવ (SUCAB),

આિ્ાવાા ભિન, બી.ર્.પિેવ િાયા્લય,

સૌરાષ્ યવુનિવસસટી, રાજિોટ.
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1. અનામત જૂયોની પિેવ િગે ની ટિાિારીનું ધોરણ સરિારશીના વનયમો મજુબ આ પમાણે છે :

અનામત જૂય અનામત પિવે િગેની ટિાિારી વિગત

SC (7%)

ST (15%)

SEBC (27%)

EWS (10%) (આવયસિ રીતે નબળા િગ્ માટે)

PH / VH (3%) (વિિલાગં ધારા મજુબ)

OUG (7%)

OU (2%)

EXS (1%)

KM (માત રિ બેઠિ િાશમીર માઈગનટ માટે)

2. રન.સી.ટી.ઈ.ના વનયમોનસુાર ્નાતિ િકાર અયિા અનુ્ નાતિ િકાર જરરી પ0% અને રીઝિ્

િેટેગરીના વિદાયાથ માટે ૪૫% ગણુ મેળિિા ફરજજયાત છે.

3. પિેવ સપંણૂ્પણે મેરીટના ધોરણે અપાવે, પરંત ુ મહિલા િોલેજમાં પરુુિ ઉમેદિાર તેમજ પરુુિ િૉલેજમાં

મહિલા ઉમેદિાર પિેવ પાત નયી.

4. સરિારી, અનદુાવનત અને ્િવનભ્ર સં્ યાથ માટે ફીનું ધોરણ સરિારશી અને સરિારશી દારા વનયકુત

ફી વનધા્રણ સવમવત જ નકી િરે તેને આવધન રિવેે, જ પિેવ પાતને બધંનિતા્ રિવેે.

5. મેહરટ ્લ્ટ માટે પિેવ ગણુાિંની ગણતરી આ પમાણે યવે.

A. ટી.િાય./સેમ-૫ અને સેમ-૬/અનય િોસ્ માટે છેલલા 2 સેમે્ટરના યવુનિવસસટી ર લીધેલા

લે્ખત પરીકાના બાહ માિ્સના આધારે મેરીટ બનવે.

B. જો પિેવ ગણુાિં સરખા િવે તો નીચે મજુબના કમ પમાણે કમવમ િાય્િાિી િરીને અગતા કમ નકી

િરિામાં આિવે.

 FY,SY,TY/ સેમ-૧ યી સેમ-૬/ સેમ-૮ સધુીના ગણુને ધયાનમાં લેિામાં આિવે.

 જ વિધાયાર તાજતરમાં પાસ િરેલ િવે તો અગીમ ્યાન અપાવે.

6. પિેવ ગણુાિં, વિિયની પસદંગી, બેઠિ ફાળિણી, િૉલેજ પસદંગી િગેરેનું અય્ઘટન િરિામાં

બી.રડ્. મધય્ય પિેવ સવમવતનો વનણ્ય આખરી ગણાવે.

7. પિેવની સમગ પહકયા દરમયાન ઉમેદિાર તરફયી સવમવતના િોઈપણ સભયને ધાિધમિી િે દબાણ

િરિામાં આિવેતો પિેવ રદ િરિાનો અવધિાર પિેવ સવમવતનો રિવેે.

8. મેનેજમેનટ કિોટામાં પિેવ મેળિિા ઈચછનારે પણ Online ફોમ્ ભરવું ફરજજયાત છે.

9. પિેવ પહકયા પણ્ૂ યયા બાદ પિત્માન િોલેજો િરતાં િોલેજની સખંયા િધે િે પિેવ અપાયા પછી પિેવ

રદ િરિામાં આિે િે અનય િોઈ રીતે જગયા ખાલી પ્ે તો રીવફલીગ િરિામાં આિવે નિી.
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10. િોઈપણ યવુનિવસસટી દારા સજ પામેલ ઉમેદિાર પિેવપાત ગણાવે નિી, વરત ચિૂયી પિેવ

મેળિેલ/ અપાયેલ આિા વિદાયાનો પિેવ જણ યતાની સાયે જ રદ યવે. ઉપરાતં વિદાયા અયિા

પિેવ સવમવતની ભલૂને િારણે અપાયેલ પિેવ ભલુની જણ યતા જ પિેવ ૨દ િરાવે. વિદાયાને

પિેવ સવમતી દારા આપેલ પિેવમાં જો વિદાયા ્નાતિ િકા અયિા અનુ્ નાતિ િકાર ૪૯.૫%

અને હરઝિ્ િેરેગરીના વિદાયાથ માટે ૪૪.૫% ગણુયી થછા ગણુ િવે તો પિેવ રદ ગણાવે.

11. વિદાયા ર જ બી.ર્. િોલેજમાં પિેવ લીધા પછી રનલી્ટમેનટ િરાવયું િવે તે જ િોલેજમાં તમામ ચાર

સેમે્ટર પરૂા િરિાનાં રિવેે. અભયાસકમનાં િચચેના સેમે્ટરયી અનય િોલેજમાં ્ાનસફર યઈ વિવે નિી.

Annexure-1 / પરિશિષ્- ૧

Annexure-2 / પરિશિષ્- ૨ Annexure-3 / પરિશિષ્- ૩

Code/ કોડ Graduation University / સ્નાક યશુ્વશ સ્્ટ

01 SU / (સૌરાષ્ યવુનિવસસટી)

02 OUG / (સૌરાષ્ યવુનિવસસટી વસિાયની ગજુરાત રાજયની અનય યવુનિવસસટી)

03 OU / (ગજુરાત રાજય બિારની યવુનિવસસટી)

Code / કોડ Caste Category / જશા Code/ કોડ Sub Category /

01 SC / (અનસુ ૂ્ચત જવત) 01 PH / (િધ વસિાયના વિિલાગં)

02 ST / (અનસુ ૂ્ચત જનજવત) 02 EXS / (રકસ સવિસસ મેન)

03 SEBC / (સામાજજિ અને વૈક્ણિ રીતે પછાત) 03 KM / (િાશમીર માઈગનટ)

04 EWS / (આવયસિ રીતે નબળા િગ્ માટે) 04 VH / (ફકત િધ)

05 GENERAL
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Annexure-4 / પરિશિષ- ૪

સ્નાત્ન તોર્ અ્ે શિષય બી.એડ.્ શિષય શિષય તોડ

બી.એ. ગુજિનાી ગુજિનાી GUJ

બી.એ. શિન્ી, સરંધી, ઉ્ુ્, પિ્ય્, ફનિરી શિન્ી HIN

બી.એ. રંસતકા, અધ્ધનગધી, પનલી રંસતકા SAN

બી.એ. અંગેર / યુિોપીય્ ભનષન અંગેર ENG

બીએર.રી. ગશિા અ્ે આંતડનિનસ્, બેચલિ ઓફ એનર્ીિીગ ગશિા MATH

બીએર.રી. રફઝીકર, તેધેસ્ી, બનયોલોર, બોટ્ી, ધનઈકોબનયોલોર, િોધરનયનર,

બેચલિ ઓફ ફનધ્રી, બેચલિ ઓફ ધેડીતલ, બેચલિ ઓફ િોધીયોપેથીત

શિજન્ SCI

બી.એ. અથ્િનસ્ અથ્િનસ્ ECO

બી.એ. ઇશાિનર, િનજયિનસ્, ભનિાીય રંસતકશા ઇશાિનર HIS

બી.તોધ., બી.બી.એ. ્નધ્નં ધૂળાતિો ACC

બી.એ. ભૂગોળ, રફલોરોફી, રધનજિનસ્, બી.એ. િોધરનયનર અ્ે ધ્ોશિજન્ ભૂગોળ GEO

બી.રી.એ., બી.એર.રી. આઈ.ટી.,બી.ઈ.તોમ્યુટિ, બી.ઈ.આઈ.ટી. ાેધજ અનય સ્નાત

તોમ્યુટિ રનઇનર ધુખય શિષય રનથે

તોમ્યુટિ COM


