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પ્રિે શાર્થીઓ માટે ની સ ૂચના


ુ ાર સ્નાતક કક્ષાએ અર્થિા અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ જરૂરી પO% અને રીઝિવ કેટેગ રીના
વિદ્યાર્થીએ એન.સી.ટી.ઈ.ના વનયમોનસ
ુ મે ળિિા ફરજજયાત છે . સ્નાતક કક્ષાએ કે અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ મે ળિે લા ગણ
ુ ને આધારે
વિધાર્થીઓ માટે ૪૫% ગણ
પ્રિે શ આપિામાાં આિશે.



સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટ ીમાાં જુદા જુદા પ્રકારની જે બી.એડ્ . કોલે જો આિેલી છે તેની વિગત નીચે મુજબ છે .
1)

ુ ઓફ લેં ગ્િજ ટીચીંગ (IL T) રાજકોટ
ઈન્સસ્ટીટયટ
o

આ કોલેજ માાં સ્નાતક કક્ષા/ અન ુસ્નાતક કક્ષાએ અંગ્રેજી વિષયમાાં પાસ ર્થયે લા વિદ્યાર્થીઓને જ પ્રિે શ
આપિામાાં આિે છે .

o

આ કોલેજ માાં માત્ર અંગ્રેજી માધ્યમમાાં જ ભણાિિામાાં આિે છે . અન્સય બી.એડ્. કોલેજ ોની માફક બે
પદ્ધવતઓની બદલે માત્ર એક અંગ્રેજી પદ્ધવત આપિામાાં આિે છે .

2)

િી. બી. મણિર બી.એડ્ . કોલે જ, ડુ મીયાણી, તા.ઉપલે ટા, જજ.રાજકોટ
o

આ કોલેજ માાં માત્ર કૃવષ વિષયોમાાં સ્નાતક ર્થયે લ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ બી.એડ્. કરિાની જોગિાઈ છે .

o

અન્સય વિષયના વિધાર્થીઓ જો તે મ નો વિષય આ કોલેજ માાં ચાલતો હોય તો અન્સય બી.એડ્. કોલેજ ની
માફક પ્રિે શ મે ળિી શકે .

3)

સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટ ીમાાં નીચે મુજબની ગ્રાન્સટ-ઈન એઈડ / સરકારી કોલે જની વિગત અને તેની ફીની
વિગત નીચે મુજબ છે .

કોલેજન ુાં નામ

સત્ર ફી
ભાઈઓ

બહેનો

૧.

શ્રી ડી. જી. વશક્ષણ મહાવિદ્યાલય, અલલયાબાડા

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૨.

ુ ટ ટીચસવ કોલેજ, રાજકોટ
રાષ્ટ્ર સાંિધવન માંડળ સાંચાલલત પી. ડી. માલવિયા ગ્રજ્યએ

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૩.

ુ ટ ટીચસવ કોલેજ, રાજકોટ
શ્રીમતી જે.જે. કુાંડલીયા ગ્રજ્યએ

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૪.

શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી વિદ્યાપીઠ (મહહલા બી.એડ.) માનિ માંહદર, સરુ ે ન્સરનગર

-

૧૨૬૫

૫.

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યકુ ેશન, િઢિાણ સીટી

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૬.

ઈન્સન્સસ્ટટય ૂટ ઓફ લેન્સગિેજ ટીચીંગ બી.એડ.(અંગ્રે જી) કોલેજ, રાજકોટ

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૭.

જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન, અમરે લી

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૮.

જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન, જામનગર

૨૫૧૫

૧૨૬૫

૯.

જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન, સરુ ે ન્સરનગર

૨૫૧૫

૧૨૬૫
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www.sauedu.in િેબસાઈટ અને Android application "S aurashtra University BE d Admission
2019-20" ઉપર અનય
્ સેલ્ફ ફાઈનાન્સસ કોલે જોના નામ, તેમાાં ચાલતા વિષયો, તેના સરનામા,
હોસ્ટે લ સવુ િધા તેમજ ફી ની વિગત મ ૂકિામાાં આિેલ છે .

5)

વિદ્યાર્થીએ કોઈપણ પ્રકારની સ્પષ્ટ્ટ તા માટે હેલ્પ લાઈન નાં. 9998800039 પર સાંપકવ કરિાનો રહેશે.

6)

આ પ્રિેશ ફોમવમાાં કોલે જ પસાંદ ગી ક્રમ આપતી િખતે નીચે ની બાબતો ખાસ ધ્યાનમાાં લે િી.
1.

પસાંદગીની કોલેજમાાં પોતાનો વિષય શીખિિામાાં આિે છે કે નહહ તે ની બરાબર ચકાસણી કરી લેિી.

2.

કોલેજોની યાદીમાાં અમકુ કોલેજો માત્ર ભાઈઓ અને અમકુ કોલેજો માત્ર બહેનોની છે . તો તે ની વિગત
પણ ચકાસી લેિી.

3.

ુ બ તમામ કોલેજને પસાંદગી ક્રમ આપી શકે છે .
વિધાર્થી પોતાની પસાંદગી મજ

4.

જો વિધાર્થીની પસાંદગી માત્ર ગ્રાન્સટ ઈન-એઈડ કોલેજમાાં પ્રિે શ લેિાની હોય તો તે ણે પસાંદ કરે લી
શરૂઆતની બધી જ કોલેજો ગ્રાન્સટ ઈન-એઈડ છે કે નહહ તે ની બરાબર ચકાસણી કરી લેિી.

7)

ુ ાર
વિધાર્થીએ પસાંદ કરે લ કોલે જ ક્રમ મુજબ, મેરીટના આધારે અને િતવમાન અનામતના વનયમ અનસ
પ્રિેશ ફાળિિામાાં આિશે. પ્રિેશ મેરીટના આધારે પસાંદ ગી ક્રમ મુજબ જે કોલે જમાાં પ્રિેશ મળતો
હશે તેમાાં ફરજજયાતપણે લે િાનો રહેશે અન્સયર્થા પ્રિેશ મેળિિા માાંગતા નર્થી એમ માની લે િામાાં
આિશે. ત્યાર પછીની પ્રિેશ પ્રહક્રયામાાં તેઓ ભાગ લઈ શકશે નહહ. પ્રર્થમ રાઉન્સડ બાદની પ્રિેશ
કાયવિાહીની વિગતો અને સ ૂચના www.sauedu.in િેબસાઈટ અને Android application
"S aurashtra University BE d Admission 2019-20" ઉપર મુકિામાાં આિશે માટે વિધાર્થીઓએ
ુ ી દરરોજ િેબસાઈટ ઉપરની સ ૂચના ચકાસતા રહેિી.
પ્રિેશની કાયવિાહી િખતે શકય હોય ત્યાાં સધ

ુ ેન્સટની યાદી.
Online ફોમવની સાર્થે અપલોડ કરિાના ડોકયમ
1) વિદ્યાર્થીએ પાસપોટવ સાઈઝનો ફોટો અપલોડ કરિો.
2) શાળા છોડયાન ુાં પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરિાન ુાં રહેશે.
3) વિદ્યાર્થી એ ટી.િાય./સેમ-૫ અને સેમ-૬ (અન્સય કોસવ માટે છે લ્લા ૨ સેમ) ની માકવ શીટ અપલોડ
કરિાની રહેશે.
4) C aste / C ategory લાગુ પડતી હોય તો તેન ુાં પ્રમાણપત્ર અિશ્ય જોડવ.ુાં
5) S E BC કે ટેગરીમાાં આિતા વિધાર્થીઓએ િષવ:૨૦૧૯-૨૦ માટે માન્સય હોય તેવ ુાં હક્રમીલે યરન ુાં
પ્રમાણપત્ર જોડવ.ુાં અર્થિા (૩૧-૦૩-૨૦૧૯) પછીન ુાં હક્રમીલે યરન ુાં પ્રમાણપત્ર જોડવ.ુાં
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અગત્યન ુાં સમયપત્રક
ફોમવ શરુ ર્થિાની તારીખ

૨૧/૦૪/૨૦૧૯, રવિિાર

ફોમવ ભરિાની છે લ્ લી તારીખ

૧૧/૦૫/૨૦૧૯, શવનિાર

લેઇટ ફીમાાં ફોમવ ભરિાની તારીખ
પ્રોિીઝનલ મેરીટની તારીખ
ુ ારા-િધારા કરિા માટે તારીખ
વિદ્યાર્થીઓએ ભરે લ ફોમવમાાં સધ

૧૨/૦૫/૨૦૧૯, રવિિાર ર્થી
ુ ી
૧૭/૦૫/૨૦૧૯, શક્રુ િાર સધ
૨૩/૦૫/૨૦૧૯, ગ રુ ુિાર
૨૪/૦૫/૨૦૧૯, શક્રુ િાર ર્થી
ુ ી
૨૭/૦૫/૨૦૧૯, સોમિાર સધ

ફાઇનલ મેરીટ લીસ્ટની તારીખ

ુ િાર
૨૯/૦૫/૨૦૧૯, બધ

મોક રાઉન્સડની તારીખ

૦૧/૦૬/૨૦૧૯, શવનિાર

વિદ્યાર્થીએ પસાંદ કરે લ કોલેજોમાાં ફેરફાર કરિા માટેની તારીખ
પ્રર્થમ રાઉન્સડની તારીખ
વિદ્યાર્થીઓને પ્રર્થમ રાઉન્સડમાાં પ્રિેશ મળે લ કોલેજમાાં ફી ભરિાની તારીખ
બીજા રાઉન્સડની તારીખ
વિદ્યાર્થીઓને બીજા રાઉન્સડમાાં પ્રિેશ મળે લ કોલેજમાાં ફી ભરિાની તારીખ

૦૩/૦૬/૨૦૧૯, સોમિાર ર્થી
ુ ી
૦૪/૦૬/૨૦૧૯, માંગળિાર સધ
૦૬/૦૬/૨૦૧૯, ગ રુ ુિાર
૦૭/૦૬/૨૦૧૯, શક્રુ િાર ર્થી
ુ ી
૧૦/૦૬/૨૦૧૯, સોમિાર સધ
૧૩/૦૬/૨૦૧૯, ગ રુ ુિાર
૧૪/૦૬/૨૦૧૯, શક્રુ િાર ર્થી
ુ ી
૧૭/૦૬/૨૦૧૯, સોમિાર સધ

કોલેજ શરૂ ર્થિાની તારીખ

૧૭/૦૬/૨૦૧૯, સોમિાર

ત્રીજા રાઉન્સડની તારીખ

ુ િાર
૧૯/૦૬/૨૦૧૯, બધ

વિદ્યાર્થીઓને ત્રીજા રાઉન્સડમાાં પ્રિેશ મળે લ કોલેજમાાં ફી ભરિાની તારીખ

૨૦/૦૬/૨૦૧૯, ગ રુ ુિાર ર્થી
ુ ી
૨૪/૦૬/૨૦૧૯, સોમિાર સધ

જરૂર પડશે તો પ્રિેશ માટેના છે લ્ લા રાઉન્સડની સાંભવિત તારીખ

ુ િાર
૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બધ

વિદ્યાર્થીઓને છે લ્ લા રાઉન્સડમાાં પ્રિેશ મળે લ કોલેજમાાં ફી ભરિાની સાંભવિત તારીખ

૨૯/૦૬/૨૦૧૯, શવનિાર
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બી.એડ્. પ્રિે શ માટે માગવ દશવક સ ૂચના
ખાસ નોંધ :
1)

માગવદશવક સ ૂચનાઓનો કાળજીપૂિવક અભ્યાસ કયાવ બાદ જ ફોમવ ભરો.

2)

વિદ્યાર્થીએ પ્રિેશના રાઉન્સડ બાદ કોલેજ લઈ જિાના પત્રકોની યાદી :
A.

ડાઉનલોડ કરેલ એડમીશન મેમો.

B.

ુ
ુ પત્રક અને તેની દરેકની એક–એક ઝેરોક્ષ નકલ.
સ્નાતક કક્ષા સધીના
તમામ ઓરીજીનલ ગણ

C.

અનામત કેટેગરી અર્થિા અન્સય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉમેદિારોએ જે તે કેટેગરીના ઓરીજીનલ પ્રમાણપત્રો તર્થા
ે ે અન્સયર્થા તેમને અનામત / કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહહ.
દરેકની એક–એક ઝેરોક્ષ કોપી સાર્થે લાિિાની રહશ

D.

S E BC કેટેગરી આિતા ઉમેદિારોએ ૨૦૧૯-૨૦ માટે માન્સય હોય તેવાં ુ અર્થિા ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ પછીન ાં ુ હક્રમીલેયર સહટિહ ફકેટ પ્રિેશ
ે ે. અન્સયર્થા તેમને S E BC કેટેગરીનો લાભ મળી શકશે નહહ અને લીઘેલો પ્રિેશ ૨દ ર્થશે.
સમયે રજૂ કરિાન ાં ુ રહશ

E.

આધારકાડવ ની નકલ લઈ જિી ફરજીયાત છે.

1) સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટ ી સાંલગ્ન વશક્ષણની કોલે જોમાાં B.E d. અભ્યાસક્રમમાાં પ્રિેશ મેળિિા માટે
સાંબાંવધત વિષયમાાં સ્નાતક હોવ ુાં જરૂરી છે .
2) NC TE ના વનયમ પ્રમાણે S C , S T, S E BC કે ટેગરી વસિાયના વિદ્યાર્થીઓ સ્નાતક કક્ષાએ અર્થિા
તે જ વિષયના અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ લઘુત્તમ 50 ટકા (૪૯.૫૦% ર્થી ૫૦% િચ્ચે ના) ગુણ ધરાિતા
હશે તો જ પ્રિેશ માટે પાત્રતા ધરાિશે, (S C , S T, S E BC કે ટેગરીિાળા વિદ્યાર્થીઓને ૫ ટકા છૂટ
ુ ાિાઓ રજૂ કરિાના રહેશે.)
મળશે, તે માટે તેમણે પ્રિેશ સમયે તેમના પર
3) વિકલાાંગ ધારા મુજબ PH/VH કે ટેગરીની ૩% બે ઠકો અને E x. S ervice Man ૧% બે ઠક અનામત
રાખિામાાં આિશે.
4) જો સ્નાતક કક્ષાએ જરૂરી ૫૦% અર્થિા અનામત કે ટેગરી માટે ૪૫% ની પ ૂતવતા ર્થતી ન હોય તો
અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ ૫૦% અર્થિા અનામત કે ટેગરીના વિધાર્થીઓ માટે અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ ૪૫%
જરૂરી ગણાશે.
ુ ાવનત અને સ્િવનભવર કોલે જોની પ્રિેશ કાયવિાહી એક સાર્થે મધ્યસ્ર્થ પ્રિેશ સવમવત દ્વારા જ
5) અનદ
ર્થશે. મેનેજમેન્સટ કિોટામાાં પ્રિેશ મેળિિા ઈચ્છનારે પણ online ફોમવ ભરવ ુાં ફરજજયાત છે .
6) સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટ ી દ્વારા ચાલતો અભ્યાસક્રમ E xternal ન હોિાર્થી પ ૂછપરછ કરિી નહહ.
7) બી.એડ્. મધ્યસ્ર્થ પ્રિેશ સવમવતનાાં કાયાવલયન ુાં સરનામુાં નીચે મુજબ છે .
ચેરમે ન શ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી બી.એડ્. સે ન્સરલ એડ્મીશન કવમહટ (બી.એડ્. મધ્યસ્ર્થ પ્રિે શ) : ૨૦૧૯-૨૦
C /o. એકેડેવમક સે ન્સટર, સે ન્સરલ બેંક પાછળ,
સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી કેમ્પસ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.
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8) સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત િગવના ઉમેદ િારોએ જાવત અંગે ન ુાં તેમજ 'ઉન્નત િગવ'ની વ્યક્કત
જૂર્થમાાં સમાિેશ ર્થતો નર્થી, તે માટે નીચે દશાવિેલ સક્ષમ અવધકારીશ્રીઓ દ્વારા એવપ્રલ, ૨૦૧૯
અર્થિા. ત્યારબાદ પ્રમાલણત ર્થયેલો વનયત દાખલો જ અચ ૂક સાર્થે જ અપલોડ કરિાન ુાં રહેશે.
ુ ી કવમશનર (૪) અવધક ડેપ્યટ
ુ ી કવમશનર
(૧) જજલ્લા મૅજ જસ્રે ટ (ર) અવધક જજલ્લા મૅજ જસ્રે ટ (૩) ડેપ્યટ
(પ) કલે કટર (૬) નાયબ કલે કટર (૭) મામલતદાર તર્થા સરકારશ્રી દ્વારા વનમેલા સક્ષમ અવધકારી.
9) અનામતના તમામ વનયમો પ્રિેશ જાહેરાતના હદિસે અમલમાાં હશે તે જ લાગુ પડશે.
10) બહારની યવુ નિવસિટ ીના ઉમેદ િારે પ્રિેશ મળ્યેર્થી સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટીન ુાં પ્રોવિઝનલ એલલજજલબલીટી
સહટિહ ફકે ટ રજૂ કરિાન ુાં રહેશે.
11) સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટ ીમાાં સ્નાતક પાસ ર્થયા હોય પણ અનસ્ુ નાતક અભ્યાસ માટે અન્સય યવુ ન.માાં દાખલ
ર્થયા હોય તેમણે પણ પ્રિેશ મળ્યેર્થી પ્રોવિઝનલ એલલજજલબલીટી સહટિહ ફકે ટ કઢાિિાન ુાં રહેશે.
12) વિદ્યાર્થી માટે જે તે કોલે જના વશસ્તના વનયમો બાંધનકતાવ રહેશે.
ુ રનેમ અને પાસિડવ નો ઉપયોગ કરિાનો
13) ભવિષ્ટ્યમાાં પ્રિેશ સાંબાંધી કોઈપણ પ ૂછપરછ માટે યઝ
રહેશે.
14) Institute of L anguage Teaching રાજકોટ એ બી.એડ્. અંગ્રે જી માધ્યમની બી.એ. અંગ્રે જી ર્થયેલા
વિધાર્થીઓ માટે ની જ કોલે જ છે .
ુ ર વિષયમાાં તર્થા BBA ર્થયેલા
15) BC A / B.S c.(IT) અને BE C omputer / BE IT ના વિદ્યાર્થીઓ કોમ્યટ
વિદ્યાર્થીઓ કોમસવ વિષયમાાં પ્રિેશ માટે લાયક ગણાશે.
16) વિધાર્થીઓન ુાં મેરીટ લીસ્ટ સ્નાતક કક્ષાએ મેળિેલા ગુણને આધારે જાહેર કરિામાાં આિશે.
17) સ્નાતક / અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ (Non C BC S ) F irst Attempt ર્થી પાસ ર્થયેલને જ પ્રિેશ મળી શકશે.

બી.એડ્ . પ્રિેશના વનયમો... ૨૦૧૯-૨૦
1. અનામત જૂર્થોની પ્રિેશ અંગે ની ટકાિારીન ુાં ધોરણ સરકારશ્રીના વનયમો મુજબ આ પ્રમાણે છે
અનામત જૂર્થ

અનામત પ્રિેશ અંગે ની ટકાિારી

SC

(7%)

ST

(15%)

S E BC

(27%)

E BC

(10%)

(આવર્થિક રીતે નબળા િગો માટે)

P H / VH

(3%)

ુ
(વિકલાાંગ ધારા મજબ)

O UG

(7%)

OU

(2%)

EXS

(1%)

KM
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ુ ાર સ્નાતક કક્ષાએ અર્થિા અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ જરૂરી પ0% અને રીઝિવ
2. એન.સી.ટી.ઈ. ના વનયમોનસ
કે ટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૪૫% ગુણ મેળિિા ફરજજયાત છે .
ુ ુ ષ ઉમેદ િાર તેમજ પર
ુ ુષ
3. પ્રિેશ સાંપ ૂણવપણે મેરીટના ધોરણે અપાશે, પરાં ત ુ મહહલા કોલે જમાાં પર
કૉલે જમાાં મહહલા ઉમેદ િાર પ્રિેશપાત્ર નર્થી.
ુ ાવનત અને સ્િવનભવર સાંસ્ર્થાઓ માટે ફીન ુાં ધોરણ સરકારશ્રી અને સરકારશ્રી દ્વારા
4. સરકારી, અનદ
વનયકુ ત ફી વનધાવરણ સવમવત જે નક્કી કરે તેને આવધન રહેશે, જે પ્રિેશપાત્રને બાંધનકતાવ રહેશે.
5. મેહ રટ લલસ્ટ માટે પ્રિેશગુણાાંક ની ગણતરી આ પ્રમાણે ર્થશે.
A. ટી.િાય. / સેમ-૫ અને સેમ-૬ / અન્સય કોસવ માટે છે લ્લા ૨ સેમ (ફકત યવુ નિવસિટી માકવ સ)
ના આધારે મેરીટ બનશે.
 જો પ્રિેશ ગુણાાંક સરખા હશે તો નીચે મુજબના ક્રમ પ્રમાણે ક્રમશઃ કાયવિાહી કરીને
અગ્રતાક્રમ નક્કી કરિામાાં આિશે.
ુ ીના ગુણ ને ધ્યાનમાાં લે િામાાં આિશે.
 F Y,S Y,TY / સેમ-૧ ર્થી સેમ-૬/સેમ-૮ સધ
 જે વિધાર્થીએ તાજેતરમાાં પાસ કરે લ હશેતો અગ્રીમસ્ર્થાન અપાશે.
6. પ્રિેશગુણાાંક , વિષયની પસાંદ ગી, બે ઠક ફાળિણી, કૉલે જ પસાંદ ગી િગે રેન ુાં અર્થવઘટન કરિામાાં
બી.એડ્ . મધ્યસ્ર્થ પ્રિેશ સવમવતનો વનણવય આખરી ગણાશે.
7. પ્રિેશની સમગ્ર પ્રહક્રયા દરમ્યાન ઉમેદ િાર તરફર્થી સવમવતના કોઈપણ સભ્યને ધાકધમકી કે દબાણ
કરિામાાં આિશે તો પ્રિેશ રદ કરિાનો અવધકાર પ્રિેશ સવમવતનો રહેશે.
8. મેનેજમેન્સટ કિોટામાાં પ્રિેશ મેળિિા ઈચ્છનારે પણ Online ફોમવ ભરવ ુાં ફરજજયાત છે .
9. પ્રિેશ પ્રહક્રયા પ ૂણવ ર્થયા બાદ પ્રિતવમાન કોલે જો કરતાાં કોલે જની સાંખ્યા િધે કે પ્રિેશ અપાયા
પછી પ્રિેશ રદ કરિામાાં આિે કે અન્સય કોઈ રીતે જગ્યા ખાલી પડે તો રીશફલીંગ કરિામાાં આિશે
નહી.
10. કોઈ પણ યવુ નિવસિટ ી દ્વારા સજા પામેલ ઉમેદ િાર પ્રિેશપાત્ર ગણાશે નહીં, શરતચ ૂકર્થી પ્રિેશ
મેળિેલ/ અપાયેલ આિા વિદ્યાર્થીનો પ્રિેશ જાણ ર્થતાની સાર્થે જ રદ ર્થશે. ઉપરાાંત વિદ્યાર્થી અર્થિા
પ્રિેશ સવમવતની ભ ૂલને કારણે અપાયેલ પ્રિેશ ભુલની જાણ ર્થતા જ પ્રિેશ ૨દ કરાશે. વિદ્યાર્થીને
પ્રિેશ સવમતી દ્વારા આપેલ પ્રિેશમાાં જો વિદ્યાર્થી સ્નાતક કક્ષા અર્થિા અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ ૪૯.૫%
અને હરઝિવ કે રે ગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૪૪.૫% ગુણર્થી ઓછા ગુણ હશે તો પ્રિેશ રદ ગણાશે.

11. વિદ્યાર્થીએ જે બી.એડ. કોલે જમાાં પ્રિેશ લીધા પછી એનલીસ્ટમેન્સટ કરાવ્ય ુાં હશે તે જ કોલે જમાાં તમામ
ચાર સેમેસ્ટર પરા
ૂ કરિાનાાં રહેશે. અભ્યાસક્રમનાાં િચ્ચે ના સેમેસ્ટરર્થી અન્સય કોલે જમાાં રાન્સસફર ર્થઈ
શકશે નહી.
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Annexure-1 / પહરવશષ્ટ્ટ- ૧
Code/ કોડ

Graduation University / સ્નાતક યવુ નિવસિટી

01

SU / (સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી)

02

ુ રાત રાજ્યની અન્સય યવુ નિવસિટી)
OUG / (સૌરાષ્ટ્ર યવુ નિવસિટી વસિાયની ગજ

03

ુ રાત રાજ્ય બહારની યવુ નિવસિટી)
OU / (ગજ

Annexure-2 / પહરવશષ્ટ્ટ- ૨
Code / કોડ

Caste Category / જાવત

Annexure-3 / પહરવશષ્ટ્ટ- ૩
Code/ કોડ Sub Category /

01

ુ ૂલચત જાવત)
SC / (અનસ

01

PH / (અંધ વસિાયના વિકલાાંગ )

02

ુ ૂલચત જનજાવત)
ST / (અનસ

02

EXS / (એકસ સવિિસમે ન)

03

SEBC / (સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત)

03

KM / (કાશ્મીર માઈગ્રન્સટ)

04

EBC / (આવર્થિક રીતે નબળા િગો માટે)

04

VH / (ફકત અંધ)

05

GENERA L

Annexure-4 / પહરવશષ્ટ્ટ- ૪
સ્નાતકના કોસવ અને વિષય

બી.એડ્ . વિષય

વિષય કોડ

ુ રાતી
ગજ

GUJ

બી.એ. હહન્સદી, વસિંધી, ઉર્ુવ , પશીયન, ફારસી

હહન્સદી

HIN

બી.એ. સાંસ્કૃત, અધવમાગધી, પાલી

સાંસ્કૃત

SAN

બી.એ. અંગ્રે જી / યરુ ોપીયન ભાષા

અંગ્રે જી

ENG

બીએસ.સી. ગલણત અને આંકડાશાસ્ત્ર, બે ચલર ઓફ એન્સજીનીરીંગ

ગલણત

M ATH

વિજ્ઞાન

SCI

બી.એ. અર્થવશાસ્ત્ર

અર્થવશાસ્ત્ર

ECO

બી.એ. ઇવતહાસ, રાજ્યશાસ્ત્ર, ભારતીય સાંસ્કૃવત

ઇવતહાસ

HIS

નામનાાં મ ૂળતત્િો

ACC

ભ ૂગોળ

GEO

કોમ્પ્યટુ ર

COM

ુ રાતી
બી.એ. ગ જ

બીએસ.સી. હફઝીકસ, કેમેસ્રી, બાયોલોજી, બોટની, માઈક્રોબાયોલોજી,
હોમસાયન્સસ, બે ચલર ઓફ ફામવસી, બે ચલર ઓફ મેડીકલ, બે ચલર
ઓફ હોમીયોપેર્થીક

બી.કોમ., બી.બી.એ.
બી.એ. ભ ૂગોળ, હફલોસોફી, સમાજશાસ્ત્ર, બી.એ. હોમસાયન્સસ અને
મનોવિજ્ઞાન
બી.સી.એ., બી.એસ.સી. આઈ.ટી., બી.ઈ.કોમ્પ્યટુ ર, બી.ઈ.આઈ.ટી.
તેમજ અન્સય સ્નાતક કોમ્પ્યટુ ર સાઇન્સસ મખ્ુ ય વિષય સાર્થે
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