B.Ed. (2 Years) તા.૨૦ જૂ ન થી ૨૭ જૂ ન દયમ્માન થનાય પ્રલેળ કામયલાશી
ભાટેની વૂચનાઓ
આઈ.આઈ.ટી.ઈ દ્લાયા B.Ed. (2 Years) of Affiliated Colleges ભાટે કાઉન્વેલરગ પ્રક્રિમા નીચે ભુજફ શાથ
ધયલાભાાં આલળે.
૧) પ્રલેળ પ્રક્રિમા વૌ પ્રથભ ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયો (તભાભ વલમો) ભાટે કયલાભાાં આલળે.
૨) આનો ભેયીટ નાંફય ERP ભાાં રોગીન કયીને જોઈ ળકળો. આ વાથે વાભેર વભમત્રક ભુજફ કાઉન્વેલરગ
કયલાભાાં આલળે. કાઉન્વેલરગભાાં બાગ રેલા ભાટે વૌ પ્રથભ વલદ્યાથી રોગીનભાાં જઈને વનમત પી બયલાની યશેળે.
ઉભેદલાયે એડવભળન ુવતતકાભાાં જણાવમા ભુજફની બાઈઓ ભાટે ૩,૨૫૦/- પી
(Non Refundable) અને ફશેનો ભાટે ૨,૦૦૦/- પી

+

+ રૂ.

૧૦૦૦/- યજીતરેળન પી

રૂ. ૧૦૦૦/- યજીતરેળન પી (Non Refundable)

બયલાની યશેળે. પી બયતી લખતે આની ફેંકની વલગતો ચોકવાઈૂલયક રખલી અને વફવભટ કયતા શેરા ચકાવી
રેલી. જે ઉભેદલાયને પ્રલેળની તક નવશ ભે અથલા પ્રલેળ રેળે નવશ તેને ઉયોક્ત બયેર પી ક્રદન ૭ભાાં યત કયલાભાાં
આલળે.
૩) એડવભળન કાઉન્વેલરગ વભમે પ્રલેળ પ્રક્રિમાભાાં બાગ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે પી બમાયની શોંચ ERP રોગીનભાાંથી
ડાઉનરોડ કયી વાથે રાલલાની યશેળે. જે ઉભેદલાયે પી બયેર નવશ શોમ તેઓ કાઉન્વેલરગભાાં બાગ રઇ ળકળે નવશ.
૪) ત્માયફાદ વભમત્રક ભુજફ પી યીવીપ્ટ રઈને પ્રલેળાત્ર ઉભેદલાયોએ વાંદ કયેર કેન્ર ખાતે જરૂયી દતતાલેજો
વવશત, વનમત વભમ ત્રક ભુજફ, નીચે દળાયલેર ભેયીટિભ અનુવાય રૂફરૂ ઉવતથત યશેલાનુાં યશેળે.

B.Ed Method

Date

PH Candidates for all Methods
B.Ed Agronomy
B.Ed Urdu
B.Ed Hindi
B.Ed Sanskrit
B.Ed English

20/06/2022

B.Ed Gujarati
B.Ed Economics
B.Ed Account
B.Ed Commerce
B.Ed Social Science

22/06/2022

B.Ed Maths
B.Ed Science

20/06/2022
21/06/2022

Reporting
Time
10:00 am
10:00 am
10:00 am
10:00 am
01:00 pm
10:00 am

23/06/2022

10:00 am
10:00 am
12:00 pm

24/06/2022

10:00 am

25/06/2022
27/06/2022

10:00 am
10:00 am

Merit No.
All
All
All
All
All
1 to 700
Up to 136 ST
General
category Merit
Merit No.
No.
1 to 700 General Merit No.
All
All
1 to 700
Up to 100 ST
General
category Merit
Merit No.
No.
All
1 to 800 General Merit No.

નોધ: ઉયોક્ત ભાવશતી પ્રભાણે B.Ed. ભેથડ English, Gujarati, Account, Social Science અને Scienceભાાં

દળાયલર
ે ભેયીટ નાંફય જનયર ભેયીટ પ્રભાણે છે . તેથી પી ભાટેનો વલકલ્ તેભાાં આલતા ઉભેદલાયોના ોટયરભાાં જ
આલળે.

