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૧.

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ના B.Sc.B.Ed. અ યાસ મમાં વેશ-૨૦૧૮ માટે તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૮ ના
રોજ લેવાયેલ વેશ પરી ા તથા તા. ૦૩/૦૭/ર૦૧૮ ના રોજ થમ એડમીશન િ યાના
આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલ બી કામચલાઉ વેશ યાદી યુિનવિસટીની વેબસાઈટ
પર મુકવામાં આવેલ છે .

૨.

આ વેશ યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ને મંગળવારના રોજ
સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાંધીનગર ખાતે કાઉ સેલીંગ અને એડમીશન
માટે ઉપિ થત રહેવાનું છે . વેશયાદીમાં જે-તે કે ટેગરીની ઉપલ ઘ સીટોથી લગભગ
બમણા કે તેથી વઘુ ઉમેદવારને હાજર રહેવા જણાવેલ છે . આ તમામ ઉમેદવારને તે
િદવસે ઉપલ ઘ સીટની સામે વેશ આપવામાં આવશે.

૩.

કાઉ સેલીંગ સમયે ઉમેદવારે ડૉ ુમે ટ વેરીફીકે શન માટે તમામ ઓરી નલ શૈ િણક
માણપ ો અને તેની ૦૨ નકલ, ૦૨ પાસપોટ સાઈઝ ફોટો ાફ, ફોટો આઈડે ટીટી ુફ
(ચુટણી કાડ, આધાર કાડ, ડાઈવીંગ લાઈસ સ, પાસપોટ, પાન કાડ, બક પાસબૂકકોઈપણ એક) ની ૦૨ નકલ, રહેઠાણના પુરાવાની ૦૨ નકલ સાથે લાવવાની રહેશે.
સામા ક અને આિથક રીતે પછાત િતના ઉમેદવાર જો આ કે ટેગરીની અનામત
બેઠક પર વેશ મેળવવાપા હશે તો તેમણે નોન ીમી લેયર અંગેનું મા ય ઓરી નલ
માણપ રજુ કરવાનું રહેશે. ડૉ ુમે ટ વેરીફીકે શન સમયે કોઈપણ માિહતી અથવા
ડૉ ુમે ટ ભુલભરેલ કે ખોટું જણાશે તો તે ઉમેદવાર વેશને પા રહેશે નિહ. ફી રોકડ
કે ડીમા ડ ડા ટ વ પે અથવા ે ડીટ કાડ/ડેબીટ કાડથી ચુકવણી કરી શકાશે.

૪.

કાઉ સેલીંગ અને ડૉ ુમે ટ વેરીફીકે શન બાદ વેશ િનિ ત કરવા માટે ઉમેદવારે
તમામ ઓરી નલ શૈ િણક માણપ ો સિહત ઉપર દશાવેલ નકલો યુિનવિસટી ખાતે
જમા કરાવવાની રહેશે. તેની સાથે ઉમેદવારે તે જ િદવસે . ૨૫૦૦૦/- વેશ ફી,
લાય ેરી ડીપોઝીટ . ૫૦૦/- તથા કીલ કોિસસ ફી . ૫,૦૦૦/- આમ, કુ લ .
૩૦,૫૦૦/- જમા કરાવવાની રહેશે. ઓરી નલ શૈ િણક માણપ ો કે વેશ ફી જમા
ન કરાવનાર ઉમેદવારને વેશ આપવામાં આવશે નિહ.

૫.

આ અ યાસ મોનું થમ શૈ િણક સ તા. ૧ર/૦૭/ર૦૧૮ થી શ થશે.

તા.: ૦૭/૦૭/૨૦૧૮
થળ: ગાંધીનગર
નોંધ:-

રિજ ટાર
આઈ.આઈ.ટી.ઈ.

ઉપર જણાવેલ િવગત અનુસાર એડમીશન બાબતે કોઈ મુ કે લી જણાય તો તેમણે નીચે દશાવેલ
ઈમેઈલ પર અથવા મોબાઈલ નંબર પર સંપક કરવો.

Email:- onlineadmission@iite.ac.in
Contact number:
(1) Ms. Sweta Brahmbhatt(Asst. Professor) -9726633099
(2) Ms. Vaishali Patel (Asst. Professor) -9726631810
(3) General Inquiry - Phone No: 079-232-43733/34
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The Second provisional admission list is published on website of IITE for
admission to B.Sc.B.Ed. course in the year 2018 on the basis of entrance
test PTPT2018 conducted on 17/06/2018 and thereof first admission
process conducted on 03/07/2018 by the University.
All the applicants whose name appear in this admission list are supposed
to appear for counseling and admission on 10/07/2018, Tuesday at 11.00
at IITE, Gandhinagar. There are twice or more candidates in the list of
number of available seats in different category appeared in the admission
list, the candidates will be given admission on available seats.
All the applicants hereby bring to the notice that they must produce all
the certificates and documents in original for verification and should have
two photocopies of each, along with two passport size photograph and
any of the photo identity proof. (Any of Voter ID, Aadhar Card, Driving
License, Passport, Pan Card, Bank Passbook with Photograph) and Proof
of Residence and its two photocopies. The applicants belonging to
Socially and Economically Backward class have to produce Non-Creamy
Layer Certificate in original. If any of the document found fake or any of
the information is irrelevant, the applicant will not be entitled for
admission.
After due verification and counselling, if any of the applicants whose
admission is confirmed by the University have to submit all the documents
in original and their photocopies. After confirmation of admission, the
applicant has to remit the fees either in cash, demand draft or by debit
card/credit card. The fees of Rs. 30500 has to be remitted for admission.
(Rs. 25000 for College and Hostel Fees, Rs. 5000 Skill Courses Fees, Rs. 500
Library Deposit)
If any of the applicant has not submitted all the documents in original or
has not remitted the fees, the admission shall not be confirmed.
Academic session of 1st Semester for this courses will begin on
12/07/2018.

Date: 07/07/2018

Registrar, IITE.

Note: If applicant has any query regarding admission, they can contact on
following email or mobile numbers.
Email:- onlineadmission@iite.ac.in
Contact number:
(1) Ms. Sweta Brahmbhatt (Asst. Professor) -9726633099
(2) Ms. Vaishali Patel (Asst. Professor) -9726631810
(3) General Inquiry - Phone No: 079-232-43733/34

