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ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા

દાહોદ, છોટાઉદ રુ, મહ સાગર અને વડોદરા 

િવ તારના િવ ાથ ઓને ઉ ચિશ ણના િવશાળ ઉ ેશોની ા ત માટ ી ગોિવદ ુ ુ 

છે. આ િવ તારમા ંવસતા તમામ િવ ાથ ુ ં ું ત

િવ ાશાખાથી સામ યવાન થતો િવ ાથ  િશ ણજગતમા ં ફળદાયી સેવાઓ આપે તે માટ 

ક ાએ બી.એ ્. અને એમ.એ ુ ંઓનલાઈન ક ીય ૃત વેશકાય થાય છે

UGC  અને િુનવિસટ ના  ધારા

ઓનલાઈન ક ીય ૃત વેશ કાય હાથ ધરશે

િવધાથ ઓને ણૂપણે  યાય મળે

ુ ંર ણ થાય તેવા ભુ આશયમા ંતમે સૌ 

 
 

  

સ માનનીય ુલપિત ીનો સદંશ
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ગોધરા, જુરાત રા યના મ ય ભાગ ક મા ં ુ ય વે પચંમહાલ

મહ સાગર અને વડોદરા ( ા ય) લાઓનો સમાવેશ થાય છે

િવ તારના િવ ાથ ઓને ઉ ચિશ ણના િવશાળ ઉ ેશોની ા ત માટ ી ગોિવદ ુ ુ 

આ િવ તારમા ંવસતા તમામ િવ ાથ ુ ં ું ત:કરણથી વાગત ક ું  ં. 

િવ ાશાખાથી સામ યવાન થતો િવ ાથ  િશ ણજગતમા ં ફળદાયી સેવાઓ આપે તે માટ 

એ ુ ંઓનલાઈન ક ીય ૃત વેશકાય થાય છે

ના  ધારા-ધોરણો  અ સુર ને શૈ ણક વષ ૨૦૨૨

ઓનલાઈન ક ીય ૃત વેશ કાય હાથ ધરશે. આ કાય સં ણૂ પારદિશતાના અ ભગમને અ સુરશે 

િવધાથ ઓને ણૂપણે  યાય મળે, ામીણ િવ ાથ ઓને ઘર ગણે િશ ણ મળે

ુ ંર ણ થાય તેવા ભુ આશયમા ંતમે સૌ સહભાગી બનશો એવી આશા ય ત ક ું  

    

         

સ માનનીય ુલપિત ીનો સદંશ 

 

 

 

જુરાત રા યના મ ય ભાગ ક મા ં ુ ય વે પચંમહાલ, 

લાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ામીણ 

િવ તારના િવ ાથ ઓને ઉ ચિશ ણના િવશાળ ઉ ેશોની ા ત માટ ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  કાયરત 

. આ િુનવિસટ ની િશ ણ 

િવ ાશાખાથી સામ યવાન થતો િવ ાથ  િશ ણજગતમા ં ફળદાયી સેવાઓ આપે તે માટ િુનવિસટ  

એ ુ ંઓનલાઈન ક ીય ૃત વેશકાય થાય છે. આ િુનવિસટ  NCTE, 

-૨૦૨૪ મા ં િવ ાથ ઓને 

 પારદિશતાના અ ભગમને અ સુરશે અને 

ામીણ િવ ાથ ઓને ઘર ગણે િશ ણ મળે. િવ ાથ ઓના હતો 

સહભાગી બનશો એવી આશા ય ત ક ું  . 

   ો. તાપિસહ ચૌહાણ 

         ુલપિત ી 
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જુરાત સરકાર ારા વષ ૨૦૧૫ ના જુરાત એ ટ ન.ં૨૪/૨૦૧૫થી ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ ની 

થાપના કારવામા ંઆવી હતી. પાચં લાઓનો જુરાત સરકાર મ ય જુરાતના સીમા િવ તારમા ં

સમાવેશ થાય તેવા પાચં લાઓનો ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરામા ં સમાવેશ કરલો છે. 

જુરાત એ ટ ન ં૨૪/૨૦૧૫ ની જોગવાઈ તગત આ  ૨૧૫ કોલેજો અને ૧,૫૦,૦૦૦ િવ ાથ ઓ 

આ િુનવિસટ  સાથે કાયરત છે. દન િત દન િુનવિસટ ુ ં િવકાસ વ ળુ વધતા ૨૦ ટલી 

િવ ાશાખાઓ તથા કોમસ, િવ ાન અને આટસના ભવનો સાથે પી.એચડ . અ યાસ મ આ  

િવકિસત થઇ ુ ા છે.  માન. ુલપિત ી સાહબની યશ વી કામગીર ના પ રણામો છે. 

િુનવિસટ મા ંએ ઝી ટુ વ કાઉ સલ, એકડિમક કાઉ સલ અ ય કિમટ ઓથી  િવક ત યવ થાપન 

િુનવિસટ ના િવકાસને ચે લઇ જઈ રહ  છે, એટલે આવ ુ ંભિવ ય રા ય સરકાર ીના ળૂ ઉ ેશની 

પ રક પનાને િસ  કરશે તેમા ંકોઈ શકંાને થાન નથી. િશ ણ િવ ાશાખામા ંબી.એડ અને એમ.એડની 

ઓનલાઈન ક ય ૃત વેશ પારદશક બને તે માટ બી.એડ એડમીશન કિમટ ની રચના કરવામા ં

આવેલ છે.  વેશના NCTEના ધારા-ધોરણોને  અ સુર છે. િુનવિસટ ની એ ઝી ટુ વ કાઉ સલ, 

એકડિમક કાઉ સલ અને અ ય કિમટ ઓ ઉ ચ િશ ણની ણુવ ા ધુર તેમાટ ેરણા માગદશનો આપે 

છે. શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૦૨૪ના બી.એડ. વેશ ઈ કને ું આવકા ું  ં અને આ િવ ાથ ઓ ુ ં

વાગત ક ું  ં. 

 
 

 

ડૉ .અિનલ એસ. સોલકં  

કા. ુલસ ચવ ી 
  

ુલસ ચવ ીનો સદંશો 
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1. ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ ની વેબસાઈટ(www.sggu.ac.in) પરથી ઉમેદવારોએ બી.એ ્ . વેશ માટ ુ ં ફોમ 

ભરવા ુ ંરહશે. 

2. બી.એ ્. વેશ ફોમ ઓનલાઈન  ભરવાની ક યા માટ િુનવિસટ ની વેબસાઈટ પર કુલ માગદિશકાનો 

અ યાસ કરવાનો રહશે. 

3. બી.એ ્. વેશ ફોમ ભયા પછ  ઉમેદવાર ઝુર નામ અને પાસવડ ન ધી રાખવો. 

4. ભિવ યમા ં િુનવિસટ  વેબસાઇટપર લોગીન થવા માટ આ ઝુર નામ અને પાસવડની જ ર પડશે. 

5. ઉમેદવારોએ ONLINE ર શન કરા યા બાદ બી.એ ્. વેશ ફોમની િ ટઆઉટ મેળવી લવેાની રહશ.ે 

6. ઉપરની દરક ોસેસ થઇ ગયા બાદ િવ ાથ ુ ં ફોમ વે ર ફકશન ઓનલાઇન થશે અને વે ર ફકશન થઈ 

ગયા બાદ િવ ાથ ને SMS જશ.ે 

7. બી.એ ્. વેશ ફોમ ભરવાની િતમ તાર ખ પછ  મેર ટ િુનવિસટ ની વબેસાઇટ પર જોવા 

મળશે(www.sggu.ac.in) પર કામચલાઉ વેશ યાદ  જોવા મળશે તેમજ િવષયવાર અને કટગર  વાર  

િતમ વેશ યાદ  વેબસાઈટ પર જોવા મળશે .  

8. વેશ ગનેા હવે પછ ના કાય મમા ં કોઈ પણ ફરફાર થશે તો તનેી તમામ િવગતો િુનવિસટ ની 

વેબસાઇટ પર કૂવામા ંઆવશે. 

9. બી.એ ્. કોસનો સમયગાળો બે વષ (ચાર સમેે ટર)નો રહશ.ે 

10. આ બી.એ ્. વેશ ફોમ શૈ ણક વષ ૨૦૨૨– ૨૦૨૪ માટ ુ ંછે. 

  
  

બી.એ ્. વેશ : ૨૦૨૨ મહ વની ચૂનાઓ 
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મ મા હતી તાર ખ 

૧ ઓનલાઈન ફોમ ભરવાનો સમયગાળો  
તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૨ થી 

તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ 

૨ ોિવઝનલ મેર ટ લી ટ હરાત તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ 

3 મેર ટ ધુારા માટની અર ની તાર ખ 
તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૨ 

૪ ફાઈનલ મેર ટની હરાત તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૨ 

૫ મોક રાઉ ડ અને કોલેજ ધુારા માટની અર ની તાર ખ 
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ 

૬ ઓપન અને અનામત થમ વેશયાદ ની હરાતની તાર ખ તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨  

૭ 
ઓનલાઈન નેટબે કગ પેમે ટથી ફ  ભરવાની અને કોલેજમાં ર પોટ ગ 

કરવાની િતમ તાર ખ 

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૨ 

૯ ઓપન અને અનામત બી  વેશયાદ ની હરાત  તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ 

૧૦ 
ઓનલાઈન નેટબે કગ પેમે ટથી ફ  ભરવાની અને કોલેજમાં ર પોટ ગ 

કરવાની િતમ તાર ખ 

તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ 

૧૧ સેમે ટર-૧ શૈ ણક કાયની શ આત  તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

શૈ ણક વષ ૨૦૨૨ – ૨૦૨૪ માટ બી.એ ્ . થમ સેમે ટરમા ં વેશ કાયવાહ ુ ંસમયપ ક 
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મા યમ ગેના િનયમો : 

૧.  તે િવષયમા ં તમામ મા યમો માટ એક જ સળંગ મેર ટ યાદ  બનશ.ે મા યમ માણે કોઈ અલગ 

જ યાઓ નથી. 

૨.      મા યમમા ં વેશ મેળવેલ હોય તે જ મા યમમા ંસમ  ાયો ગક કાય કરવા ુ ંરહશ.ે 
 

લાયકાત ગેના િનયમો  :  

૩. .ુ .સી.એ મા યકરલ કોઈપણ વૈધાિનક િુનવિસટ ની ૧૦+૨+૩ની તરાહમા ં િવનયન, વા ણ ય ક 

િવ ાનના િવષયોમા ં નાતકઅથવા અ ુ નાતક પદવી પર ામા ં ુલ ણુના ઓછામા ંઓછા ૫૦% ણુ જયાર 

ઇજનેર  ક તકિનક મા ં િવ ાન અથવા ગ ણત િવષયમા ં પેિશયલાઈઝશેન સાથે નાતકની  પદવી પર ામા ં

૫૫% ણુ મેળવી પાસ કરનાર ઉમેદવાર બી.એ ્.ના અ યાસ મમા ં વેશપા  ગણાશે.(SC, ST, SEBC 

ઉમેદવાર માટ આ લાયકાતમા ં૫% ણુની ટછાટ રહશ.ે) ઉમેદવાર તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ક તે પછ ુ ંઉ ત 

વગમા ંઆવતા નથી તે ુ ંસ મ અિધકાર ુ ંનોન- મીલયેર માણપ  વેર ફ કશન સમયે ર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે 

૪. શૈ ણક વષ ૨૦૨૨ ધુી ઓને નાતક ુ ં ૫ ુ ં સેમે ટર અને અ ુ નાતક ુ ં ૩  સેમે ટર ણૂ કરલ હોય 

તેઓના અર  ફોમ મા ય ગણાશે યારબાદ નાતકના સેમે ટર-૬ અને અ ુ નાતાક ુ ંસેમે ટર-૪ની માકશીટ 

ર ુ કરવાથી વેશકાય માટ િુનિ ત થઇ શકશે. ઉપરો ત બાબત મા  ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  સલં ન 

કોલેજોમા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને લા  ુપડશ.ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ી ગો વદં ગુ  યિુનવ સટી 
બી.એ ્. વેશના િનયમો શૈ ણક વષ: ૨૦૨૨-૨૦૨૪ 
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૫. િવષય પસદંગી માટના િનયમો: 
 

વેશ પ િત પસદંગી માટના િવષયો 

નાતક/અ ુ નાતક ક ાએ િવષયો વેશપ િત (Methods) 

જુરાતી(Gujarati) જુરાતી 

હ દ  (Hindi) હ દ  

સં તૃ (Sanskrit) ( ા તૃ, અધમાગધી) સં તૃ 

ે  (EnglishEnglish) ે  

ગ ણત (Maths), કડાશા  (Statistics)ઈજનેર  B.E.& B.Tech. ગ ણત 

Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Microbiology, Bio-
Technology, Bio-Chemistry, Industrial- Chemistry, Geology, 

Electronics, Pharmacy, Environment science. 
િવ ાન અને ટકનોલો  

(વા ણ ય િવ ાશાખાનો કોઈપણ િવષય )B.Com . ાએ (Any Subject Of 

Commerce at B.Com./BBA/BCA/MCA/Computer Science. 

નામાના ં ળૂત વો અને 

વા ણ ય 

ગૂોળ, ઇિતહાસ, રાજયશા , અથશા ,સમાજશા , હૃિવ ાન, 

ત વ ાન(Geography, History, Political Science, Economics, Sociology, 

Home Science, Philosophy) 

સામા જક િવ ાન 

મનોિવ ાન (Psychology) મનોિવ ાન 

અથશા  (Economics) અથશા  

 

૬. નાતક ક અ ુ નાતક ક ાએ ુ ય િવષયમા ં વેશ અપાયા બાદ કોઈ કોલજેમા ંજો જ યાઓ ખાલી રહશે તો 

વેશ સિમિત તે સીટો અ ય િવષયોમા ંજ રયાત જુબ તે િવષયમા(ંએક િવષય પ િતની ુલ બેઠકો) ૨૫% 

થી વધે ન હ તે ર તે તબદ લ કર  શકશે. 
 

૭. ઉમેદવારને  તે િવષયપ િતમા ં વેશ અપાયેલ હશે તે િસવાયની બી  િવષયપ િત  તે કોલજે ારા ન  

કરવામા ંઆવશ.ે આ બાબતે કોલજેનો િનણય આખર  રહશે. 
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બેઠકોની ફાળવણી : 

૮. ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , .ુ .સી.તેમજ એન.સી.ટ .ઈ. ર લુશેન-૨૦૧૪ના ધારા-ધોરણો યાને લઈ 

કોલેજની બેઠક સં યા(ઇ ટક) અ સુાર વેશ કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 
 

૯.  તે કોલજેમા ંિવષયદ ઠ બેઠકોની ફાળવણી કોલજે ારા શીખવાતા િવષયો એન.સી.ટ .ઈ. ારા મં ૂર થયેલ 

બેઠક મતા અને ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  ગોધરાના િનયમોન ેઆિધન રહશે. 
 
 

 

 ૧૦.  ુલ બેઠકો પૈક  ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના કાય ે મા ંઆવેલ જ લાઓની સલં ન કોલજેોના તમામ 

િવ ાથ ઓ માટ ૮૮%બેઠકો અનામત રહશે અને ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  િસવાયની જુરાત રા યની 

અ ય િુનવિસટ ઓના િવ ાથ ઓ માટ ૧૦%તેમજ જુરાત રા ય બહારની િુનવિસટ ના િવ ાથ ઓ 

માટ ૨%સીટો ફાળવવામા ંઆવશે .કોઈપણ સજંોગોમા ંઆ ટકાવાર મા ંફરફાર થશે ન હ. NCTE અને 

જુરાત સરકાર ી ારા િનયત થયેલ અનામત નીિત અ સુાર િવિવધ કટગર ઓમા ં વેશ આપવામા ં

આવશ.ે 
 

દ યાગં ઉમેદવાર માટ : 

૧૩. (અ) દ યાગંક ાનો લાભ લવેા ઇ છનાર ઉમેદવારોએ િસિવલ સ ન ીના માણપ ની નકલ અર પ ક 

સાથે અ કૂ જોડવાની રહશ ે.આ કારના ઉમેદવારો ઓછામા ંઓછ  ૪૦% અને વ મુા ંવ  ુ૬૦%િવકલાગંતા 

ધરાવતા હશે તો જ મે રટના આધાર વેશપા  થશે.આમછતા ંિવકલાગંતા તેમના અ યાસ દર યાન જ ર  

કામ કરવા માટ અવરોધક હોવી જોઈએ ન હ.આ માટ વેશસિમિતનો િનણય આખર  ગણાશે. 
 

(બ) ૬૦% થી વ  ુ િવકલાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારો િવકલાગંતા હર ન કર ને અ ય કટગર મા ં વશે 

મેળવીશકશે ન હ અને જો તે ર તે વેશ મેળ યો હશે તો તે રદ થવાને પા  છેઅને તેઓની ફ  જ ત 

થશે. 

૧૪. અનામત બેઠકનો લાભ લવેા ઇ છતા ઉમેદવારોએ સ મ અિધકાર ુ ં િત ગે ુ ં માણપ ની વ મા ણત 

નકલ ર જ શન ફોમ સાથે અપલોડ કરવા ુ ંરહશે અ યથા ઉમેદવારોનો સમાવેશ જનરલ ઓપન કટગર ની 

સામા ય બેઠકના મેર ટ લી ટમા ંકરવામા ંઆવશ.ે 
 

૧૫. SEBC ઉમેદવારોએ તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ક તે પછ ુ ંસ મ અિધકાર ુ ંનોન - મીલયેર સ ટ ફકટ “ઉ ત 

વગમા ં( મીલયેર) આવતા નથી." તે ુ ંદશાવ ુ ં માણપ  ર શન અર  ફોમ સાથે અપલોડ કરવા ુ ં

રહશે. 
 

૧૬. િત ુ ં માણપ , નોન- મીલયેર સટ ફ કટ અને આિથક ર તે પછાત વગ (EWS) ુ ં માણપ  અર  સાથ ે

અપલોડ કરલ ન હ હોય, તો ઉમેદવારને (જનરલ ઓપન કટગર મા ંગણવામા ંઆવશે) પાછળથી કોઈ 

પણ સજંોગોમા ંકટગર  બદલવામા ંઆવશે ન હ. 
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૧૭. (અ) ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા િસવાયના તમામ અરજદારોએ અને અને એ ટનલ અ યાસ કરલ 

હોય તેઓને પણ ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ માથંી ોિવઝનલ એ ્િમશન એલી બીલીટ  સ ટફ કટ મેળવી 

ર ુ કરવા ુ ંરહશે. વેશ વખતે અસલ સ ટ ફકટ અ કૂ ર ુ કરવા ુ ંરહશે. PAEC સ ટ ફકટ મેળવવા માટ 

તમામ માણપ ોની અસલ અને ઝેરો  નકલ સાથે રાખવી. ચા  ુ શૈ ણક વષ ુ ં PAEC મેળ યાની 

તાર ખ અને નબંરને બી.એડ ઓનલાઈન વેશ ફોમમા ં એ  કરવાનો રહશે. PAEC ોિવઝનલ 

એ ્િમશન એલી બીલીટ  સ ટફ કટ મેળવવાની કાયવાહ   ઓનલાઈન કર  શકાશ.ે માટ િુનવિસટ ની 

લ ક sggu.gipl.in/PECApplicationForm.aspx પરથી ઓનલાઈન અર ની કાયવાહ  કર  મેળવી શકાશે. 
 

 (બ)  જો ઉમેદવાર ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના કાય ે મા ંઆવેલ જ લાઓની સલં ન કૉલજેો િસવાય 

અ ય કોલજે/ િુનવિસટ માથંી નાતક/અ ુ નાતક થયા હોય ક કોઈ અ ય અ યાસ મ અ ય 

િુનવિસટ માથંી ણૂ કય  હોય ક અ ય િુનવિસટ માથંી અ યાસ છોડ  દ ધેલ હોય ત ે તમામે 

ોિવઝનલ એડિમશન એ લ જ બ લટ  સ ટ ફકટ મેળવ ુ ંજ ર  છે.  માટ મ ૧૭(અ) મા ંદશાવેલ 

કાયવાહ  જુબ મેળવવા ુ ંરહશે. 
 

૧૮. જો ઉમેદવાર નાતક અને અ ુ નાતકની પદવી ા ત કયા પછ  ૩ વષ ક તેથી વ નુા સમયગાળા 

દર યાન અ ય કોઈ અ યાસ અથવા િૃ  ન હોય તો "મ કોઈ અ યાસ કરલ નથી" તે જુબ ુ ંએ ફડિવટ 

ઓનલાઈન અપલોડ કરવા ુ ંરહશ.ે 

 

૧૯. મે રટ ગણતર ના િનયમો: 

  ૧. નાતક ક ાએ સેમે ટર-૫ અને ૬ ના અથવા ટ .વાય.ના  ણુ યાનમા ંલવેાશે.  

૨. અ ુ નાતક ક ાએ સેમે ટર-૩ અને ૪ના ુલ ણુ અથવા બી  વષના ુલ મળેવેલ ણુ યાનમા ં

લવેાશે.  

૩. જો INTIGRATED COURSE હોય તો તેમા ંછે લા બે સમેે ટર (૯ અને ૧૦) અથવા સેમે ટર (૫ અને 

૬)ના ણુ યાનમા ંલવેાશ.ે  
 

 જો ડ ટ આપેલ હોય તો........ 

સેમે ટર ૫ અને ૬ના SGPA ણુના સરરાશ * X૧૦ ણુને ૧૦૦ ણુમાથંી ગણવામા ંઆવશ.ે 

દા.ત. સેમે ટર-૫ના SGPA ૫.૧૩ 

       અને સેમે ટર-૬ના SGPA ૬.૯૫ હોય તો ૫.૧૩+૬.૯૫= ૧૨.૦૮%૨= ૬.૦૪ 

       માટ ૬.૦૪ * ૧૦= ૬૦.૪ મેળવેલા ણુ ૬૦.૪ અને ુલ ણુ ૧૦૦ ગણાશે. 
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 એ નીયર ગના િવ ાથ ઓએ ોિવઝનલ ડ ી સ ટ ફકટમા ંદશાવેલ CGPAમાથંી (૦.૫) બાદ કર  ૧૦ 

વડ ણુતા  આવે તેને ૧૦૦ ણુમાથંી  મેળવેલ ણુ ગણવા. 

 દાત:- ૬.૯ CGPA હોય તો ૬.૯-૦.૫=૬.૪*૧૦= ૬૪ એ મેળવેલ ણુ અને ુલ ણુ ૧૦૦ ગણવા. 

મે રટ ણુ ન  કરવાની ર ત : 
 

૨૦.  નાતક અને અ ુ નાતક ક ાએ માથંી  વ  ુ ણુ હોય તે મેર ટ ણુમા ંગણવામા ંઆવશે. 

૨૧. જો બે ક તેથી વ  ુ વેશાથ ઓના વેશ ણુાકં સરખા થતા હોય યાર  અ તા મ નીચે માણે ન  

કરવામા ંઆવશે. 

(અ) બે ઉમેદવારના સરખા મેર ટના ણુ થતા હોય તો ધો-૧૨ની ટકાવાર ની સરખામણી કરવી તેમ છતા ં

અ તા મ ન  ન થાય તો જ મ તાર ખ માણ ેસીનીયર ગણવામા ંઆવશે. આમ છતા ંઅ તા મ ન  

ન થાય તો વેશ સિમિત યાિયક ુ તનો ઉપયોગ કર  િનણય આપશે. 

૨૨. બી.એડ.ઓનલાઈન વેશથી એલોટમે ટ થયેલ કોલજેમા ંઉમેદવાર ભર ુ ંફોમ અને લાયકાત, તી અન ે

અપલોડ કરલ તમામ અસલ દ તાવેજોની ખરાઈ કોલજે ખાતે કરાવવાની રહશે. 

૨૩. એક વખત કોઈ એક કટગર મા ંઅને/અથવા કોઈ કોલેજમા ં વેશ મેળવી લીધા બાદ અ ય કોલજેોમા ં

વેશ મેળવવાનો હ  રહશે ન હ. 

૨૪. વેશ મેળવનાર િવ ાથ એ ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ારા િનયત કરલ ફ  (નોન ર ફડંબલ/નોન   

ા સફરબલ) ઓનલાઈન નેટબે કગ પેમે ટના મા યમથી જમા કરાવવાની રહશ. તથા કોલજે ખાત ે

ર પોટ ગ કર  ઓર જનલ માણપ  જમા કરાવી પોતાનો વેશ િુનિ ત કરવાનો રહશે. અ યથા વેશ ર  

ગણવામા ંઆવશ.ે 

 

૨૫. થમ રાઉ ડમા ંિવ ાથ ને વેશ મ યા બાદ બી  રાઉ ડમા ંર શફલ ગમા ંઅ ય કોલજેોમા ં વેશ મળે તો 

િવ ાથ એ થમ રાઉ ડમા ં  કોલજેમા ં વેશ મ યો હોય તે કોલજેમા ં વેશ ર  કરાવી તે ુ ં માણપ  લઇ 

બી  રાઉ ડમા ં વેશ મળેલ કોલજેમા ંજમા કરાવવા ુ ંરહશે અને વેશ િુનિ ત કરાવાનો રહશ.ે 

 

૨૬. એક વખત વેશ લીધા પછ  નીચનેા સજંોગોમા ંફ  પરત કરવામા ંઆવશે ન હ. 

૧. થમ રાઉ ડમા ં વેશ લીધા બાદ ઓનલાઈન નેટબે કગ પેમે ટથી ફ  ભર  હોય પણ કોલજેમા ં વેશ 

િનિ ત ન કય  હોય યાર. 
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૨. િુનવિસટ  વેશ યાના મેર ટના થમ રાઉ ડ ક તીય રાઉ ડમા ં વેશ મ યા બાદ ઓનલાઈન 

નેટબે કગ પેમે ટથી ફ  ભરલ હોય પરં  ુકોઈપણ કોલજેમા ંઓપન રાઉ ડ ક મનેેજમે ટ કવોટામા ં

વેશ મેળવે યાર. 

૨૭. વેશ ણુાકં, િવષયની પસદંગી, બેઠક ફાળવણી, કોલજેોની પસદંગી  તેમજ િનયમો વગરે ુ ંઅથઘટન 

કરવામા ં વેશ સિમિતનો િનણય આખર  ગણાશે, આ બાબતે કોઈ િવવાદ ચાલશે ન હ. 

૨૮. વેશના િનયમોમા ંજ ર જણાયતો કોઈપણ કારના ફરફાર કરવાના અબાિધત અિધકાર વેશ સિમિતને 

રહશે. 

૨૯. ફ  ગનેા તેમજ વેશ ગનેા ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ ના  તે સમયના વતમાન નીિતિનયમો 

અ સુાર વેશ આપવામા ંઆવશે. 

30. વેશ માટ િનયત કરલ તાર ખ અને સમયે ઉમેદવાર અ કૂ વેશ િનિ ત કરાવવાનો રહશે. અ યથા 

તેનો વેશ મેળવવાનો હ  રહશે ન હ. 

૩૧. જો કોઈ િવ ાથ ને કોલેજમા ં વેશ મેળ યા પછ  પણ તેના ણુપ કો, ાિત માણપ ો, PAEC, EWS  

ક અ ય િવસગંતતા જોવા મળશે તો તેનો વેશ ર  થવાને પા  રહશે અને ભરલ ફ  ર ફંડ ક ા સફરબલ 

રહશે ન હ. 

૩૨. વિનભર કોલજે ગેની જણાવવામા ંઆવેલ મા હતીમા ં NCTE નવા િનયમો જુબ સભંિવત ફરફાર ક 

ધુારા -વધારા થવાની શ તા રહલ છે. ની ન ધ લવેી. 

૩૩. વેશ યામા ંકોઈ નીિત િનયમો ગે વાદ-િવવાદ ઉભો થાય તો માન. ુલપિત ીનો િનણય આખર  

રહશે. 

૩૪. િુનવિસટ  સલં ન કોલેજોની તથા ફ ની િવગત બી.એડ. એડમીશન પોટલ પર ઈ-મા હતી ુ તકામા ં

જણાવેલ છે. દરક કોલજેની સેમે ટરની ફ  યાદ  ુ તકામા ંસામેલ છે.  

  કૉ - ઓડ નેટર 

-બી.એડ./ એમ.એ ્. વેશ સિમિત 
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List Of Affiliated B.Ed. Colleges  

College Name 
COLLEGE 

PLACE COLLEGE ADDRESS 
COLLEGE PHONE 

NO. 
Ghelima Education and Charitable Trust B.Ed 
College Vardhri VARDHRI Po.Vardhari Ta.lunawada, dist.mahisagar state.gujarat 9879534088 

Akshar Mahila B.Ed. College Vadodara 
DEVRAJ BUILDING, OPP ARYAKANYA VIDHYALAYA, KARELIBAUG, 

VADODARA. 2481877 

Anjuman B.Ed. College BALASINOR Rajpur road At Po T Balasinor Dist- Mahisagar 2690266330 

B.Ed. College Balasinor BALASINOR 
Rajapur road ,Mohammadi society, At Po T Balasinor Dist- 

Mahisagar 2690266330 

B.Ed. College Singvad RANDHIKPUR At & Post Singvad Ta- Singvad Dist-Dahod 2677230968 

B.J. Katara B.Ed. College FATEPURA At,Post: Sukhsar Ta: Fatepura 2675235675 

Divya Drashti B.Ed. College KALOL AT- BEDHIYA,PO- BEDHIYA, TA- KALOL, DIS- PANCHMAHAL 234957 

Gurjar Bharti B.Ed. College Nagarala Jesawada Road , Nagarala 2673221742 

Gopalak Vikas Mandal Mahila B.Ed. College Godhra At. Po. Aniyad, Ta. Shahera, Dist. Ppanchmahal 9904122542 

H.M. Bhura B.Ed. College Sarvagdar opposite bus station santrampur dist mahisagar 9427078623 

J.K. Desai B.Ed. College DAHOD nr. p.t.c college , jhalod 02679-225865 

J.N.Patel B.Ed. College LUNAVADA at Salawada ta lunawada dist mahisagar 02674-235105 

J and r college of education dahod DAHOD jhalod road dahod 2673268885 

Smt. K.C.M. Shah B.Ed. College kakanpur Godhra at. po. kakanpur 9429565483 

Mahisagar B.Ed College Lunawada LUNAVADA 
NIRJA EDUCATION CAMPUS,NEAR VERI BRIDGE,DALUKHADIYA 

CROSSING,MODASA ROAD,LUNAWADA 8238660577 

Late Monghiba C. Parmar B.Ed. College Vadodara 
at- khatamba near geb sub station waghodia road ta- vadodara 

di- vadodara 
2652970142 

Ma Gayatri B.Ed. College DAHOD 
ANDH SHALA ROAD TALAV FALIYU OPP. PRIMARY SCHOOL 

CHHAPRI DAHOD 
2673268706 

Nalanda B.Ed. College VIRPUR virpur manav seva mandir opp reliance petrol pump at & Po & Ta virpur 2690278051 

SANSKAR BHARTI COLLEGE OF EDUCATION 
NATVARNAGARSAVLI 

NATVARNAG
AR SAVLI 

NATVARNAGAR TA SAVLI DIST VADODARA 2667292100 

Sarvoday College of Education KALOL SAMALDEVI,KANOD-PINGALIROAD,DEROLSTATION,TAL-
KALOL,DIST.PMS 

8849867768 

Samarth College of Education JETPUR PAVI shankar tekari at.po.ta. pavi-jetpur dist.chhotaudepur 2664296742 

Sanskar B.Ed. College Vadodara AT & POST : PIPALIYA TA. WAGHODIYA DIST . VADODARA 9979859739 

Smt. L.M. Patel Womens B.Ed. College LUNAVADA B-8 SARDAR PATEL NAGAR MODASA HIGHWAY LUNAWADA 9824358268 

Sardar Patel B.Ed. College LUNAVADA at- dhamania. po- hathivan. 9974738749 

Shri. Ram Charitable Trust B.Ed. College lunawala at po koydam ta virpur dist mahisagar 2690237303 

Umiya Education Trust sanchalit B.Ed. College 
koydam virpur 

virpur virpur to DHORAWADA ROAD, AT-PO- TA-VIRPUR DIST-
MAHISAGAR 

2690278477 

Virpur Mahila Utkarsh B.Ed. College for girls Virpar saradiya road,near geb sub station , at & po & Ta : Virpur 2690277544 

Valiba R. Patel B.Ed. College LUNAVADA B-8 SARDAR PATEL NAGAR MODASA HIGHWAY LUNAWADA 9824358268 

Vanvasi Seva Samaj TRUST MANAGES B.Ed. 
College 

Jetpur 
TARAPUR ROAD COLLEGE BUILDING , AT ,PO,TA- PAVI JETPUR, 

DIST-CHHOTA UDEPUR 
2664243010 

 


