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સરદાર પટલે યનુિવર્સિટીિી સચંાનલત અિ ેસંલગ્િ પ્રનિક્ષણ મહાનવદ્યાલયોમા ંપ્રવિે મળેવવા સબંધંી અગત્યિી 

સચૂિાઓ 
 

       સરદાર પટલે યનુિવર્સિટી          

વલ્લભ નવદ્યાિગર 

બ ેવર્ષીય બી.એડ.્અભ્યાસક્રમ માટ ેપ્રવિે જાહરેાત િકૈ્ષનણક વર્ષિ ૨૦૨૧-૨૨ 

           યુનિવર્સિટી સંચાનલત અિ ે સ્વનિભિર બી.એડ્.કોલજેોમાં બી.એડ.્અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેિ મેળવવા 

માટે માન્ય યુનિવર્સિટીમાથંી પાસ થયેલ સ્િાતક અથવા અિુસ્િાતક િી ડીગ્રીમા ં ૫૦% , અથવા 

એન્ીનિયરીંગ અથવા ટેકિોલોીમાં નવજ્ઞાિ અિ ેગનણત નવર્ષયિા સ્પેશ્યલાઇઝેિિ સાથે સ્િાતક અથવા 

અિુસ્િાતકિી ડીગ્રી ધરાવિાર માટે ૫૫% (SC/ST/SEBC િે ૫% છુટછાટ રહેિે.) કે તેથી વધુ ગણુ 

મેળવ્યા હોય તેવા નવદ્યાથીઓ અરીપત્રક તારીખઃ ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ સુધીમાં 

યુનિવર્સિટીિી વબેસાઇટ www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed/  પર 

ઓિલાઇિ પ્રવેિ પત્રક ભરી િકાિે. ઓિલાઇિ પ્રવેિ ફોમિ સાથ ે જ તમામ સ્િાતકિી માકિિીટ, 

અિુસ્િાતકિી માકિિીટ તથા જાનત અંગેિો દાખલો ઓિલાઇિ એપલોડ કરવાિા રહેિે. અરજદારોએ 

પ્રોસસેીંગ ઓફ એપ્લીકેિિ ફોર એડમીિિ ફી રૂ. ૨૦૦/- ડબેીટ કાડિ, ક્રડેીટ કાડિ, અથવા િેટ બેંકીંગ દ્વારા 

ઓિલાઇિ ભરવાિી રહિેે. પ્રોસેસીંગ ઓફ એપ્લીકેિિ ફોર એડમીિિ ફી કોઇપણ સંજોગોમાં પરત 

મળવાપાત્ર રહેિે િહી. 

           બી.એડ.્ અભ્યાસક્રમમાં કાઉન્સલલગં અંગિેું નસડ્યલુ, મેરીટ નલસ્ટ તથા અન્ય તમામ માનહતી 

ઉપરોક્ત આપલે વેબસાઇટ પર હવ ેપછી થી જાહેર કરવામાં આવિે. 

           યુનિવર્સિટી કાયાિલય દ્રારા પ્રવેિ અંગેિો કોઇપણ પ્રકોરિો પત્રવ્યવહાર કે ટેનલફોિીક જાણ કરવામાં 

આવિે િહી. 

ઓિલાઇિ અરીપત્રક ભરવાિી છેલ્લી તારીખઃ ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ 

વલ્લભ નવદ્યાિગર 

તારીખઃ૧૭/૦૮/૨૦૨૧                                                                          કાયિકારી કલુસનચવ                    

 

ખાસિોંધઃ  
 

(૧) બી.એડ્. પ્રવેિ અંગેિુ ંમેરીટ નલસ્ટ યુનિવર્સિટી વબેસાઇટ પર પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવિે.  

(૨) દરેક નવર્ષયિા પ્રવેિ કાઉન્સેલલંગ સમયે જે તે નવર્ષયિી કુલ બેઠકિા ચાર ગણા પ્રમાણ ે

નવદ્યાથીઓિી મેરીટિા અગ્રતાક્રમ મુજબ પ્રવેિ કાઉન્સેલલંગ માટ ેબોલાવવામા ંઆવિે. જેિી 

નવગત યુનિવર્સિટી વબેસાઇટ પર પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવિે. 

(૩) નવદ્યાથીઓિા પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ રીસ્રેિિ સમયે કોલેજ દ્રારા તમામ અસલ દસ્તાવેજોિી 

ચકાસણી કરવાિી રહેિે. 

(૪) નવદ્યાથીઓએ જે તે નવર્ષયિી તારીખ/વાર િા રોજ પ્રવેિ કાઉન્સેલલંગ હોલ ઉપર પ્રવેિ 

કાયિક્રમ મુજબ ૧(એક) કલાક પહલેા રીસ્રેિિ કરાવી લેવુ ં જરૂરી છે. રીસ્રેિિ િહી 

કરાવિાર નવદ્યાથીઓિી ગરેહાજરી ગણાિે અિ ેમેરીટ મુજબ અગ્રતાક્રમ ગુમાવિે.    
$ 

http://www.spuvvn.edu/students
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ઓિલાઇિ અરી કરવાિી તથા પ્રોસસેીંગ ઓફ એપ્લીકિેિ ફોર એડમીિિ ફી ભરવાિી પ્રરિયક્રયાઃ 

 

 બી.એડ્.ઓિલાઇિ પ્રવેિિી જાહેરાતિા સંદભિમા ં યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓિલાઇિ જ અરી 

સ્વીકારવામાં આવિે. અરજદારે તારીખઃ ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૮/૨૦૨૧, સધુી 

www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed/  િી વેબસાઇટ પર અરીપત્રક ભરી િકાિે. 

 અરજદાર ેઅરી કરવા માટે િીચ ે મુજબિા Steps (૧) થી (૨૨) અિસુરવાિા રહેિે. અરજદાર 

તરફ થી પ્રોસસેીંગ ઓફ એપ્લીકેિિ ફોર એડમીિિ ફી રૂ. ૨૦૦/- ડબેીટ કાડિ, ક્રડેીટ કાડિ, અથવા િટે બેંકીંગ 

દ્વારા ઓિલાઇિ ભયેથી અરી માન્ય ગણાિે. 

(૧) સૌ પ્રથમ www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed પર જવુ.ં 

(૨) B.Ed. Admission Online Application Form – 2021 પર નક્લક કરવુ.ં 

(૩) સો પ્રથમ Registration માટે અરજદાર પાસ ેપોતાિુ ંE- Mail ID, મોબાઇલ િબંર અિ ે150 KB 

 Size િો Scan કરેલ Photograph JPG Format માં હોવા જરૂરી છે. 

(૪)  અરજદાર એ પ્રવેિ મેળવવા માટે રીસ્રેિિ એજ્યુકેિિ(Education) ફેકલ્ટીમાં Bachelor Of 

 Education (2 years) Select કરવાિુ ં રહેિ.ે ત્યારબાદ જરૂરી Terms & Condition વાંચ્યા બાદ 

 I Agree પર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ Registration પર Click કરવુ.ં   

(૫) અરજદાર ે Personal Details ભરવી. ત્યારબાદ Photograph upload કરવો અિ ે Save & 

 Procedure button પર Click કરવુ.ં 

(૬) Save કરવાથી Registration થિ.ે જેિો Application No. અિ ેPassword આપિા E- Mail  ID 

 માં તથા મોબાઇલ પર મેસેજ દ્વારા મળિે. જેિો ઉપયોગ અરી ભરવાિી આગળિી પ્રરિયક્રયામા ં

 કરવો.(િોંધઃ અરજદાર ે Registration કયાિ બાદ આપલે Password અરજદારિ ે Change 

 Password િી મદદથી બદલી દવેા ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે.)  

(૭) Back to Main Page પર જાઓ, Fill & Edit Application Form પર Click કરો. તેમાં 

 Application No. અિ ેPassword િો ઉપયોગ કરી આગળિી નવગતો ભરવી. 

(૮) Edit Application પર Click કરો. જેમાં અરજદારે પોતાિી Personal Details, Criteria 

 details, Postal details, Academic details, Attachment details િી નવગતો ભરવી. 

(૯) Criteria details મા ં SPU, OUG, OTG િા Full Form વાંચ્યા બાદ યોગ્ય નવકલ્પિી પસંદગી 

 કરવી.  

(૧૦) Postal details માં જરૂરી નવગતો ભરવી. અરજદારે Postal details માં પોતાિો Mobile/Contact 

  number ફરીયાત આપવો. 

(૧૧)  Academic details માં Add Qualification પર Click કરો. અિે તેમા ંસ્િાતક (Graduation) િી 

 માનહતી ભરો. તેમાં સુધારા વધારા જણાય તો Edit Button પર Click કરી સુધારા વધારા કરી 

 િકાિે. તે જ પ્રમાણે અિસુ્િાતક (Post Graduation) િે લગતી માનહતી જણાવવાિી હોય તો 

 Add Academic details માં દિાિવવી. 

(૧૨)  Attachment details માં નવદ્યાથીએ જાનત અંગેિો દાખલો, સ્િાતક અિ ેઅિુસ્િાતક ડીગ્રીિી તમામ 

 માકિિીટ અપલોડ કરવાિી રહેિે. ત્યારબાદ જે પ્રમાણપત્રો અપલોડ કયાિ હોય તેિી સામે ફક્ત ટીક 

 કરવાિી રહેિે. 

http://www.spuvvn.edu/students
http://www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed
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(૧૩) અરજદારે અરીપત્રક (Application Form) submit બટિ ઉપર ક્લીક કરતાં પહલેા, જો 

 અરીપત્રક (Application Form) મા ંસુધારા-વધારા કરવાિા હોય તો Edit Application મા ં કરી 

 િકિે. 

(૧૪) અરીપત્રક (Application Form) submit કયાિ બાદ તેમાં કોઇપણ સુધારા-વધારા કરી િકાિે 

 િહી. અરીપત્રક (Application Form) submit કરવા માટ ે submit Application Form પર 

 Click કરવુ.ં જ્યા ંઅરજદારે Declaration અિ ેઆપલે માનહતી વાંચીિ ેI Agree પર Click કરવુ.ં 

 અિે ત્યારબાદ Submit Application Form પર Click કરવુ.ં 

(૧૫) અરજદારે ઓિલાઇિ પમેેન્ટ પર ક્લીક કરી લાગુ પડતા નવકલ્પ ઉપર ક્લીક કરી જરૂરી માનહતી 

 ભરી પ્રોસસેીંગ ઓફ એપ્લીકેિિ ફોર એડમીિિ ફી રૂ. ૨૦૦/- ડબેીટ કાડિ, ક્રડેીટ કાડિ, અથવા િેટ 

 બેંકીંગ દ્વારા ઓિલાઇિ ભરીિ ે Payment Successful થયા બાદ Application Form િી 

 નપ્રન્ટ લેવી. પ્રોસસેીંગ ઓફ એપ્લીકિેિ ફોર એડમીિિ ફી કોઇપણ સજંોગોમા ં પરત મળવાપાત્ર 

 િથી. 

(૧૬) અરજદારે પોતાિા અરીપત્રક (Application Form) િી િકલ(Print out) કાઢવા માટ ે

 Application Summary માં જવુ.ં અરીપત્રક (Application Form) િી િકલ(Print out) િી 

 સાથ ેAll Marksheet (Semester/Year), Cast Certificate, Income Certificate, Valid Non- 

 Creamy Layer Certificate, Economically Weaker Sections(EWS) Certificate, PH હોય 

 તો Medical Certificate િી સ્વપ્રમાનણત િકલ, માી સૈનિક હોય તો સક્ષમ અનધકારીિું પ્રમાનણત 

 િકલ પ્રવેિ કાઉન્સેલલગં સમયે રજૂ કરવાિા રહેિે. 

(૧૭) નવદ્યાથીઓિા પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ રીસ્રેિિ સમયે કોલેજ દ્રારા તમામ અસલ દસ્તાવજેોિી 

 ચકાસણી કરવાિી રહેિે. 

(૧૮) જે તે નવર્ષયિા પ્રવેિ કાઉન્સેલલગં સમયે જે તે નવર્ષયિી કુલ બેઠકિા ચાર ગણા મુજબ પ્રવેિાથીઓિ ે

 પ્રવેિ કાઉન્સેલલગં માટ ેઆમંનત્રત કરવામા ંઆવિે. 

(૧૯) કાઉન્સેલલંગિા રિયદવસ ે મેરીટ પ્રમાણે નવદ્યાથીિી પસંદગી મુજબિી કોલજેમાં પ્રવેિ આપવામાં 

 આવિે. 

(૨૦) નવદ્યાથીિ ે પ્રવેિ બાબત િો મેમો યુનિવર્સિટી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરવામાં આવિે. જે લઇિ ે નવદ્યાથીએ 

 પ્રવેિ મેળવલે કોલેજમા ંજઇિે જે તે કોલેજિી ફી જમા કરવાિી રહેિે. 

(૨૧)  કાઉન્સેલલંગ દરમ્યાિ નવદ્યાથીિે પ્રવેિ માટે ફાળવેલ કોલજેમાં જ પ્રવિે મળિે. અન્ય કોલેજમા ં

 પ્રવેિ મેળવી િકાિે િહી. 

(૨૨) અરજદાર ે યુનિવર્સિટી વબેસાઇટ નિયનમત રીતે જોતા રહેવું. યુનિવર્સિટી કાયાિલય દ્રારા પ્રવેિ 

 અંગેિો કોઇ પણ પ્રકારિો પત્રવ્યવહાર કે ટેનલફોિીક જાણ કરવામાં આવિે િહી. 
 
 

બી.એડ્. પ્રવિે અંગિેુ ંકાઉન્સેલલંગિી તારીખ અિ ેસમય 

         બી.એડ્. પ્રવેિ અંગેિું કાઉન્સેલલંગ યુનિવર્સિટી વેબસાઇટ 

www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed ઉપર હવે પછીથી જાહેર કરવામાં આવિે જેથી યુનિ. 

વેબસાઇટ વખતોવખત જોવાિી રહેિે. પ્રવેિાથીઓએ કાઉન્સેલલંગ માટે સ્વખચે રૂબરૂ અચૂક હાજર રહેવા 

નવિંતી. અલગથી કાઇ પત્રવ્યવહાર કે ઇન્ટરવ્યુ કોલ લેટર મોકલવામાં આવિે િહી. 

Helpline for Online Application form: (૦૨૬૯૨) ૨૨૬૮૦૭/૨૨૬૮૬૭ 

http://www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  M. B. PATEL COLLEGE OF EDUCATION, VALLABH VIDYANAGAR (CONSTITUENT COLLEGE) (GRANT IN AID COLLEGE) 

Intake 100 + 10(EWS) = 110 

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 
Category 

SPU 
(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OTG 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 8 2 1 1 2 2 
 

1 
         

9 

2. Hindi  8 3 
  

1 3 1 
 

1 1 
       

9 

3. English 13 6 1 1 3 3 
  

2 
  

1 
 

1 
   

16 

4. Sanskrit 10 4 1 1 1 4 
  

1 
   

1 
    

12 

5. Economics 11 5 1 2 2 2 
    

1 
      

13 

Social Science 
                  

6. History 5 2 
  

1 2 
  

2 1 
   

1 
   

7 

7. Geography 2 1 
   

1 
           

2 

8. Sociology 3 1 
  

1 
 

1 
 

1 
    

1 
   

4 

9. Political Sci. 1 1 
               

1 

10. Philosophy 1 1 
               

1 

11. Psychology 2 1 
   

1 
           

2 

Commerce 
                  

12. Commerce 7 4 1 
 

1 2 
           

8 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 5 3 1 
 

1 1 
          

1 7 

14. Statistics 1 1 
              

1 2 

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 
     

1 
 

1 
   

1 
   

1 3 

16. Chemistry 6 4 1 1 
 

1 
  

1 1 
       

8 

17. Electronics 
                  

18. Physics 2 1 2 
  

1 
  

1 1 
       

5 

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 87 41 9 6 13 23 3 1 10 4 1 1 2 3 0 0 3 110 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SHRI I. J. PATEL B.ED. COLLEGE, MOGRI (SELF FINANCE) 

Intake 85 +9 (EWS) + 15(Magt.) = 109  

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 
Category 

SPU 
(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 6 2 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
    

8 

2. Hindi  6 2 1 1 1 2 
  

2 1 
   

1 
   

9 

3. English 9 4 1 1 1 3 
  

2 
  

1 
 

1 
  

1 13 

4. Sanskrit 7 2 
 

1 2 2 
           

7 

5. Economics 5 3 1 
  

2 
  

1 1 
      

1 8 

Social Science 
                  

6. History 4 2 1 
  

2 
           

5 

7. Geography 2 2 
               

2 

8. Sociology 10 3 1 1 3 3 
  

1 1 
       

12 

9. Political Sci. 1 1 
               

1 

10. Philosophy 1 
    

1 
           

1 

11. Psychology 1 1 
               

1 

Commerce 
                  

12. Commerce 4 3 1 
  

1 
  

1 1 
       

6 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 4 3 1 
  

1 
           

5 

14. Statistics 
                  

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 3 1 1 
 

1 
  

1 
         

4 

16. Chemistry 6 2 
  

2 1 1 
 

1 1 
       

7 

17. Electronics 
                  

18. Physics 3 2 
   

1 
           

3 

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 1 1 
               

1 

Total 74 35 8 5 11 20 2 1 9 5 1 1 1 2 0 0 2 94 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SARDAR PATEL COLLEGE OF EDUCATION, BAKROL (SELF FINANCE) 

Intake 85 +9 (EWS) + 15(Magt.) = 109  

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 
Category 

SPU 
(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 8 4 1 1 1 2 
  

2 1 
   

1 
   

11 

2. Hindi  6 4 
  

1 1 
    

1 
      

7 

3. English 7 3 1 1 1 2 
  

1 
    

1 
   

9 

4. Sanskrit 8 3 1 1 2 2 
           

9 

5. Economics 6 3 1 
  

2 
 

1 3 2 
  

1 
    

10 

Social Science 
                  

6. History 8 3 
 

1 2 2 
  

1 1 
       

9 

7. Geography 2 1 
    

1 
          

2 

8. Sociology 7 2 1 1 2 2 
  

1 
  

1 
     

9 

9. Political Sci. 3 2 
   

1 
           

3 

10. Philosophy 2 1 
    

1 
          

2 

11. Psychology 3 1 
  

1 1 
           

3 

Commerce 
                  

12. Commerce 5 2 1 
 

1 2 
           

6 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 4 3 
   

1 
           

4 

14. Statistics 
                  

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 
  

1 
             

1 2 

16. Chemistry 4 3 
   

1 
           

4 

17. Electronics 
                  

18. Physics 
        

1 1 
      

1 2 

19. Micro Bio. 1 
 

1 
  

1 
           

2 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 74 35 8 5 11 20 2 1 9 5 1 1 1 2 0 0 2 94 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SMT. DHARINIBEN A. SHUKLA B.ED. COLLEGE, MAHEMDAVAD (SELF FINANCE) 

Intake 100 + 10(EWS) = 110 

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 
Category 

SPU 
(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OTG 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 10 5 1 1 1 2 1 
 

2 
 

1 
 

1 1 
   

14 

2. Hindi  8 4 1 1 1 2 
  

2 1 
   

1 
   

11 

3. English 8 4 1 1 1 2 
  

2 
  

1 
 

1 
  

1 12 

4. Sanskrit 8 2 
 

1 2 3 
           

8 

5. Economics 5 3 1 
  

2 
  

1 
   

1 
   

1 8 

Social Science 
                  

6. History 4 2 1 
  

2 
           

5 

7. Geography 2 2 
               

2 

8. Sociology 10 3 1 1 3 3 
  

1 1 
       

12 

9. Political Sci. 1 1 
               

1 

10. Philosophy 1 
    

1 
           

1 

11. Psychology 1 1 
               

1 

Commerce 
                  

12. Commerce 8 3 1 
 

2 3 
  

1 1 
       

10 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 6 4 1 1 
 

1 
           

7 

14. Statistics 
                  

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 4 1 1 
 

1 
 

1 1 
         

5 

16. Chemistry 6 2 
  

2 1 1 
 

1 1 
      

1 8 

17. Electronics 
                  

18. Physics 3 3 
               

3 

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 1 
    

1 
           

1 

Total 87 41 9 6 13 23 3 1 10 4 1 1 2 3 0 0 3 110 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College    ANAND COLLEGE OF EDUCATION, ANAND (SELF-FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 

Intake   50+5 (EWS) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 6 3 1 1 1 1 
           

7 

2. Hindi  6 2 
  

1 2 1 
 

1 
   

1 
    

7 

3. English 4 2 1 
 

1 1 
  

3 2 
   

1 
   

8 

4. Sanskrit 3 1 
  

1 1 
           

3 

5. Economics 4 1 
 

1 1 1 
           

4 

Social Science 
                  

6. History 3 2 
   

1 
           

3 

7. Geography 1 1 
               

1 

8. Sociology 3 1 
  

2 
            

3 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 1 
    

1 
           

1 

Commerce 
                  

12. Commerce 3 2 1 
  

1 
  

1 1 
       

5 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 2 2 
               

2 

14. Statistics 
                  

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 
    

1 
           

1 

16. Chemistry 4 2 1 1 
 

1 
    

1 
     

1 7 

17. Electronics 
                  

18. Physics 2 1 
   

1 
           

2 

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 44 21 4 3 7 12 1 0 5 3 1 0 1 1 0 0 1 55 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College    CHRISTIAN COLLEGE OF EDUCATION, ANAND (SELF-FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE WITH 

EWS 

Intake   50+5 (EWS) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 5 2 
 

1 1 1 
  

1 1 
       

6 

2. Hindi  3 1 
  

1 1 
  

1 
   

1 
    

4 

3. English 5 2 
  

1 1 1 
          

5 

4. Sanskrit 3 1 
 

1 
 

1 
          

1 4 

5. Economics 3 2 1 
  

1 
           

4 

Social Science 
                  

6. History 2 1 
   

1 
    

1 
      

3 

7. Geography 1 1 
               

1 

8. Sociology 4 2 1 
 

1 1 
           

5 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 1 
    

1 
           

1 

11. Psychology 1 1 
               

1 

Commerce 
                  

12. Commerce 5 2 
 

1 1 1 
  

1 1 
       

6 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 5 3 1 
 

1 1 
  

1 1 
       

7 

14. Statistics 1 1 
               

1 

Science  & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 1 
               

1 

16. Chemistry 4 1 1 
 

1 2 
           

5 

17. Electronics 
        

1 
    

1 
   

1 

18. Physics 
                  

19. Micro Bio. 
                  

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 44 21 4 3 7 12 1 0 5 3 1 0 1 1 0 0 1 55 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  BAVISGAM B.ED. COLLEGE, VALLABH VIDYANAGAR (SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 4 2 
   

2 
           

4 

2. Hindi  3 1 
  

1 1 
           

3 

3. English 4 2 1 1 1 
            

5 

4. Sanskrit 
                  

5. Economics 2 2 
               

2 

Social Science 
                  

6. History 3 2 
   

1 
           

3 

7. Geography 
                  

8. Sociology 2 
 

1 1 
 

1 
  

1 
   

1 
    

4 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 
                  

Commerce 
                  

12. Commerce 3 2 
   

1 
          

1 4 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 3 2 
  

1 
   

1 1 
       

4 

14. Statistics 
                  

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 
                  

16. Chemistry 10 4 2 1 1 3 1 
 

2 1 
   

1 
   

14 

17. Physics 3 1 
  

1 1 
           

3 

18. Electronics 
                  

19. Micro Bio. 1 
   

1 
            

1 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  DHARMAJ COLLEGE OF EDUCATION, DHARMAJ (SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 6 3 1 1 
 

1 1 
 

1 
    

1 
   

8 

2. Hindi  4 2 
  

1 1 
  

1 1 
       

5 

3. English 6 2 
 

1 1 2 
  

1 
   

1 
    

7 

4. Sanskrit 3 1 
 

1 
 

1 
           

3 

5. Economics 3 2 
   

1 
           

3 

Social Science 
                  

6. History 
                  

7. Geography 
                  

8. Sociology 4 2 1 
 

1 1 
           

5 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 
                  

Commerce 
                  

12. Commerce 3 2 
   

1 
          

1 4 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 4 2 1 
 

1 1 
           

5 

14. Statistics 
                  

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 
                  

16. Chemistry 5 2 1 
 

2 1 
  

1 1 
       

7 

17. Physics 
                  

18. Electronics 
                  

19. Micro Bio. 
                  

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SHRI K. G. PATEL COLLEGE OF EDUCATION, ODE (SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 4 1 
 

2 
 

1 
  

1 
    

1 
   

5 

2. Hindi  2 
   

1 1 
           

2 

3. English 3 1 
  

1 1 
           

3 

4. Sanskrit 3 1 1 
 

1 1 
           

4 

5. Economics 
                  

Social Science 
                  

6. History 1 
    

1 
           

1 

7. Geography 
                  

8. Sociology 4 1 
 

1 1 1 
           

4 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 
                  

Commerce 
                  

12. Commerce 2 2 
               

2 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 2 2 1 
              

3 

14. Statistics 
                  

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 
                  

16. Chemistry 13 7 2 
 

2 3 1 
 

3 2 
  

1 
   

1 19 

17. Physics 2 1 
   

1 
           

2 

18. Electronics 
                  

19. Micro Bio. 2 2 
               

2 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  N. R. PATEL B.ED. COLLEGE, KARAMSAD(SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 3 1 
 

1 1 
   

1 
    

1 
   

4 

2. Hindi  2 2 
      

1 1 
       

3 

3. English 3 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
       

5 

4. Sanskrit 2 1 
   

1 
           

2 

5. Economics 3 1 
 

1 
 

1 
          

1 4 

Social Science 
                  

6. History 3 1 
  

1 1 
           

3 

7. Geography 2 
   

1 1 
           

2 

8. Sociology 1 1 
               

1 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 2 
  

1 
 

1 
           

2 

Commerce 
                  

12. Commerce 3 1 
  

1 1 
           

3 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 4 2 1 
 

1 
 

1 
          

5 

14. Statistics 2 1 
   

1 
  

1 
   

1 
    

3 

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 1 
               

1 

16. Chemistry 4 2 2 
  

2 
           

6 

17. Physics 1 1 
               

1 

18. Electronics 
                  

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 1 1 
               

1 

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SMT. P. K. INAMDAR COLLEGE OF EDUCATION, BAKROL (SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 3 1 
  

1 1 
           

3 

2. Hindi  2 1 
   

1 
  

1 1 
       

3 

3. English 2 1 1 
  

1 
           

3 

4. Sanskrit 2 1 
  

1 
           

1 3 

5. Economics 2 1 
   

1 
           

2 

Social Science 
                  

6. History 2 1 
   

1 
           

2 

7. Geography 1 1 
      

1 
   

1 
    

2 

8. Sociology 2 1 1 
  

1 
           

3 

9. Political Sci. 1 1 
               

1 

10. Philosophy 1 
  

1 
             

1 

11. Psychology 1 
   

1 
            

1 

Commerce 
                  

12. Commerce 3 1 
  

1 1 
           

3 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 3 1 
 

1 1 
            

3 

14. Statistics 2 1 
   

1 
           

2 

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 1 
      

1 1 
       

2 

16. Chemistry 5 2 1 1 1 1 
           

6 

17. Physics 2 1 1 
  

1 
           

3 

18. Electronics 1 1 
      

1 
    

1 
   

2 

19. Micro Bio. 1 1 
               

1 

20. B.Sc. Home Sci. 1 
     

1 
          

1 

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 

 

 

 



 

B.Ed. Prospectus – 2021-22 

[16] 
 

SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  SMT. SHANTABEN KANCHANLAL SHAH (CHAHWALA) COLLEGE OF EDUCATION, KAPADWANJ(SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 7 3 1 1 1 1 1 
          

8 

2. Hindi  2 
   

1 1 
           

2 

3. English 1 1 
      

2 1 
  

1 
   

1 4 

4. Sanskrit 5 3 
  

1 1 
           

5 

5. Economics 1 1 
               

1 

Social Science 
                  

6. History 1 1 
               

1 

7. Geography 
                  

8. Sociology 1 
    

1 
           

1 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 2 1 
  

1 
            

2 

Commerce 
                  

12. Commerce 3 2 
   

1 
           

3 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 2 1 
   

1 
  

1 1 
       

3 

14. Statistics 
                  

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 1 1 
               

1 

16. Chemistry 11 3 3 2 2 4 
  

1 
    

1 
   

15 

17. Physics 1 1 
               

1 

18. Electronics 
                  

19. Micro Bio. 
                  

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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SARDAR PATEL UNIVERSITY 
VALLABH VIDYANAGAR 

B.ED. 2021 - 2022 
Duration of Two Years Academic Years 2021 - 2023 

Distribution of Admission Seats 
Name of College  THE MAHEMDAVAD EDUCATION SOCIETY B.ED. COLLEGE, MAHEMDAVAD(SELF FINANCE) 

TOTAL 
INTAKE 

WITH 
EWS 

Intake 43 + 4(EWS) + 8(Magt.) = 55 

Category 
SPU 

(87%) 

SPU (87%) OUG 
(10%) 

OUG (10%) 
OUT 
(3%) 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
EWS SC ST SEBC PH Ex.Man 

OPEN 
Subjects Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% Total 10% 7% 15% 27% 3% 1% 

1. Gujarati 12 5 3 1 4 2 
  

2 1 
  

1 
    

17 

2. Hindi  
                

1 1 

3. English 1 1 
               

1 

4. Sanskrit 
                  

5. Economics 
                  

Social Science 
                  

6. History 
                  

7. Geography 
                  

8. Sociology 4 
  

1 2 
 

1 
          

4 

9. Political Sci. 
                  

10. Philosophy 
                  

11. Psychology 
                  

Commerce 
                  

12. Commerce 4 1 
 

1 
 

2 
           

4 

Mathematics 
                  

13. Mathematics 5 4 1 
  

1 
           

6 

14. Statistics 
                  

Science & Tech. 
                  

15. Bioscience 2 1 
   

1 
           

2 

16. Chemistry 3 2 
   

1 
  

1 1 
       

4 

17. Physics 3 2 
   

1 
  

1 
    

1 
   

4 

18. Electronics 1 1 
               

1 

19. Micro Bio. 3 1 
   

2 
           

3 

20. B.Sc. Home Sci. 
                  

Total 38 18 4 3 6 10 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 47 
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અગત્યિી સચૂિા 

 

(૧) પ્રવેિ કાયિવાહી મેરીટિા આધારે થતી હોઇ, રૂબરૂ મુલાકાત થી તમિે પ્રવેિ મળી જિે એમ માિી 

 લેવાિ ેકારણ રહેતંુ િથી.  

(૨) અધુરા અિે લાયકાત વગરિા અરી ફોમિ માન્ય રાખવામાં આવિે િહી. 

(૩) પ્રવેિ કાઉન્સેલલગં તારીખ તથા સમય પ્રમાણ ેહાજર િહી રહેિાર અગર તો રિયદિ-૩ મા ં ફી રોકડથેી 

 અથવા  ઓિલાઇિ, િેટ બેંકીંગથી િ ભરિાર ઉમેદવાર મેરીટ પ્રમાણે પ્રવેિ માટે હક્કદાર રહેિે િહી. 

(૪) અિુસુનચત જાનત (SC), અિુસુનચત જિજાનત (ST), તથા સામાીક અિે િૈક્ષનણક રીતે પછાતવગિ 

 (SEBC) િા ઉમેદવારોએ જાનત અંગેિું ીલ્લાિા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી અથવા સક્ષમ 

 અનધકારીશ્રીિું પ્રમાણપત્ર તેિી પ્રમાનણત િકલો સાથ ે રજૂ કરવાિુ ં રહેિે. (SEBC) માં આવતા 

 નવદ્યાથી ભાઇ/બહેિ િોિ-રિયક્રનમલેયર(પરિયરનિષ્ટ-૪ મુજબિું ગુજરાતીમાં) ઉન્િત વગિમાં સમાવેિ  થતો 

 િથી તેવું માન્ય સમય અવનધ વાળ ુસટીફીકેટ રજૂ કરવાિું રહેિે. આ ઉપરાંત ઉમેદવારે ઉતીણિ કરેલ 

 તમામ પરીક્ષાઓિા અસલ પાસીંગ સટીફીકેટ તથા મૂળ (અસલ) માકિિીટો સાથ ેલાવવાિા રહેિે. 

(૫) નબિ અિામત વગિિા તથા આર્થિક રીતે િબળા વગિમાં સમાવેિ થતા હોય તેવા નવદ્યાથીઓ માટ ે

 ગુજરાત સરકારિા સામાનજક ન્યાય અિે સિનક્તકરણ નવભાગિા પરિયરપત્ર તારીખઃ 

 ૨૩/૦૧/૨૦૧૯, િબંર.EWS/122019/45903/A મુજબ નિયમો લાગુ પડિે.  

(૬) (અ) યુનિવર્સિટી સંચાનલત બી.એડ્. કોલેજમાં પ્રવેિ મેળવેલ નવદ્યાથીઓએ રિયદિ-૩માં જરૂરી ફી 

 જણાવેલ કોષ્ટક મુજબ ભરવાિી રહેિે.  

 (બ) સ્વનિભિર બી.એડ.્કોલેજોમા ંપ્રવેિ મેળવેલ નવદ્યાથીઓએ રિયદિ-૩ માં જરૂરી ફી જણાવેલ  કોષ્ટક 

 મુજબ ભરવાિી રહેિે. 

(૭)    એક વખત ભરલેી ફી ય.ુી.સી. દ્વારા યુનિવર્સિટીિા નિયમ અિસુાર જ પરત મળિે. 

(૮)    પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ એક માસમાં ટી.સી. અથવા જે તે યુનિવર્સિટીિુ ંઅસલ માઇગ્રેિિ સટીફીકેટ  રજૂ 

 કરવાિું રહેિ.ે જો એક માસમાં ટી.સી. અથવા જે તે યુનિવર્સિટીિુ ંઅસલ માઇગ્રેિિ સટીફીકેટ  રજૂ 

 િહી કરવામાં આવે તો ઓડીિન્સ ૯૪(૧) મજુબ રૂ.૧,૦૦૦/- લઇેટ ફી થિ ેજેિી ખાસ િોંધ લવેી.  

(૯) રિયદવ્યાગં નવદ્યાથીઓએ ઓથોપડેીક નસનવલ સજિિિું નિયમ િમૂિામાં િવુ ં (FRESH) પ્રમાણપત્ર 

 ઓિલાઇિ પ્રવેિ ફોમિિી સાથ ેઅપલોડ કરવાિુ ંરહિેે. 

(૧૦)  પ્રવેિ મેળવિાર નવદ્યાથી આ પૂવિેી પરીક્ષામા ં જો ગેરરીનતિા રિયકસ્સામાં પકડાયા હોય અિ ે તેમિ ે

 પરીક્ષા િ આપવા માટ ેજો યુનિવર્સિટી તરફથી કોઇ સજા થઇ હોય તો તેિી જાણ પ્રવેિ લેતી વખતે 

 યુનિવર્સિટીિ ે કરવી. જો એવી જાણ પાછળથી થિ ે તો એ રિયકસ્સામા ં યુનિવર્સિટી દ્રારા લેવાતા 

 નિણિય પ્રવેિ મેળવિારિ ેબંધિકતાિ રહેિે. 

(૧૧) પ્રવેિ (કાઉન્સેલલંગ) સબંંધી કોઇ નવવાદ ઉભો થાય તો તે અંગે કુલપનતશ્રી, સરદાર પટેલ 

 યુનિવર્સિટીિો નિણિય આખરી રહેિે.  

(૧૨) બે વર્ષીય બી.એડ.્ અભ્યાસક્રમ વર્ષિ ૨૦૨૧-૨૩, માટ ે NCTE િા િવા િીનતનિયમો અિ ે

 રેગ્યલુેિિ બાબતે રાજ્ય સરકારશ્રી તથા ફી રેગ્યુરેટરી કનમરિયટ તરફથી જે  તે સમય,ે જે કોઇ નિણિય 

 આવે તે નવદ્યાથીિે બંધિકતાિ રહેિે. 

(૧૩) જે તે નવર્ષયિા કલુ બેઠક મુજબ નવદ્યાથીઓિું મેરીટ નલસ્ટ યુનિવર્સિટીિી વબેસાઇટ 

 www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed  પર મૂકવામા ંઆવિે. 

 

http://www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed
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 સરદાર પટેલ યનુિવર્સિટી, સંચાનલત અિ ેસલંગ્િ િીચે પ્રમાણેિી પ્રનિક્ષણ કોલજેોમાં પ્રવેિ આપવામા ં

આવિે. આ માટ ેપ્રવેિાથીએ એક જ ઓિલાઇિ અરીપત્રકમાં અરી કરવાિી રહેિે. 

કોલેજિા ંિામ માત્ર જાણકારી માટ ેજ છેઃ 

 

અ.િ. કોલજેિુ ંિામ નવર્ષય નિક્ષણ પધ્ધનત 

૧. એમ.બી.પટલે કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, 

સરદાર પટલે યુનિવર્સિટી, વલ્લભ નવદ્યાિગર 

યુનિ. સંચાનલત, ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ (ગુજરાતી 

માધ્યમ) 

ગનણત, ગજુરાતી, અંગ્રેી, અથિિાસ્ત્ર, નવજ્ઞાિ 

અિે ટેકિોલોી, નહન્દી, સંસ્કૃત, સામાીક 

નવજ્ઞાિ, િામાિા ંમૂળતત્વો.  

૨. શ્રી આઇ.જે.પટલે બી.એડ.્ કોલેજ, મોગરી. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ)  

ગુજરાતી, અંગ્રેી, નવજ્ઞાિ, નહન્દી, સસં્કૃત, 

ગનણત, િામાિા ં મૂળતત્વો, અથિિાસ્ત્ર, 

વાનણજ્ય અિે સામાીક નવજ્ઞાિ.  

૩. આણંદ કોલજે ઓફ એજ્યકુેિિ, આણંદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, સામાીક નવજ્ઞાિ, િામાિા ં

મૂળતત્વો, નવજ્ઞાિ અિ ેટેકિોલોી, અથિિાસ્ત્ર, 

નહન્દી, સસં્કૃત, અંગ્રેી, ગનણત.  

૪. શ્રીમતી પી. કે. ઇિામદાર કોલેજ 

ઓફ એજ્યુકેિિ, બાકરોલ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગનણત, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોી, ગજુરાતી, 

નહન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેી, અથિિાસ્ત્ર, િામાિા ં

મૂળતત્વો, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા અિ ે સામાીક 

નવજ્ઞાિ.        

૫. એિ.આર.પટલે બી.એડ્. કોલેજ, કરમસદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, અંગ્રેી, અથિિાસ્ત્ર, સામાીક 

નવજ્ઞાિ, નહન્દી, સંસ્કૃત, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, 

િામાિાં મૂળતત્વો, ગનણત, નવજ્ઞાિ અિ ે

ટેકિોલોી.      

૬. સરદાર પટલે કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ,  

બાકરોલ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણ)ે  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, અંગ્રેી, ગનણત, અથિિાસ્ત્ર, નહન્દી, 

સંસ્કૃત, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોી, સામાીક 

નવજ્ઞાિ, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, િામાિા ં

મૂળતત્વો.      

૭. બાવીસ ગામ બી.એડ્. કોલજે,  

વલ્લભ નવદ્યાિગર. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, અંગ્રેી, ગનણત, અથિિાસ્ત્ર, નહન્દી, 

નવજ્ઞાિ અિ ે ટેકિોલોી, સામાીક નવજ્ઞાિ, 

િામાિાં મૂળતત્વો.        

૮. શ્રીમતી એસ. કે. િાહ (ચ્હા વાળા) 

કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, કપડવંજ 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, અંગ્રેી, ગનણત, અથિિાસ્ત્ર, નહન્દી, 

સંસ્કૃત, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોી, સામાીક 

નવજ્ઞાિ, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા. 

૯. શ્રી ક.ે ી. પટેલ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ,  

ઓડ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ)  

ગુજરાતી, અંગ્રેી, ગનણત, અથિિાસ્ત્ર, નહન્દી, 

સંસ્કૃત, ઇનતહાસ, સમાજિાસ્ત્ર, 

નવજ્ઞાિ(કેમેસ્રી), વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, િામાિા ં

મૂળતત્વો.          
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૧૦. શ્રીમતી ધારીણીબેિ. એ. િુકલા બી.એડ.્ 

કોલેજ, મહેમદાવાદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, નહન્દી, અંગ્રેી, સંસ્કૃત, અથિિાસ્ત્ર, 

ગનણત, નવજ્ઞાિ અિ ે ટકેિોલોી, સામાીક 

નવજ્ઞાિ, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, િામાિા ં

મૂળતત્વો.       

૧૧. ધી મહેમદાવાદ એજ્યુકેિિ સોસાયટી બી.એડ.્ 

કોલેજ, મહેમદાવાદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, સસં્કૃત, અંગ્રેી, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, 

સામાીક નવજ્ઞાિ, િામાિાં મૂળતત્વો, ગનણત, 

નવજ્ઞાિ અિ ેટેકિોલોી.  

         

૧૨. રિયક્રશ્ચયિ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, આણંદ 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, અંગ્રેી, અથિિાસ્ત્ર, નહન્દી, સંસ્કૃત, 

સામાીક નવજ્ઞાિ, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોી, 

વાનણજ્ય, ગનણત.     

૧૩. ધમિજ કોલેજ ઓફ એજ્યકુેિિ, ધમિજ 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  

(ગુજરાતી માધ્યમ) 

ગુજરાતી, નહન્દી, અંગ્રેી, સંસ્કૃત, અથિિાસ્ત્ર, 

સામાીક નવજ્ઞાિ, વાનણજ્ય વ્યવસ્થા, િામાિાં    

મૂળતત્વો, નવજ્ઞાિ અિ ેટેકિોલોી, ગનણત. 

  

કોલજે ફી અગંિેી માનહતીઃ 

 

અ.િ.ં કોલજે િુ ંિામ 
ટ્યિુિ ફી અન્ય ફી 

સનહત (વાર્ર્ષિક) રૂ. 

૧. એમ. બી. પટેલ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, 

વલ્લભ નવદ્યાિગર (યુનિ.સંચાનલત, ગ્રાન્ટ-ઇિ-એઇડ કોલજે) 

ભાઇઓ - ૫,૪૮૫/- 

બહેિો - ૨૯૮૫/- 

૨. શ્રી આઇ.જે.પટલે બી.એડ.્ કોલેજ, મોગરી. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૫,૦૦૦/- 

૩. આણંદ કોલજે ઓફ એજ્યકુેિિ, આણંદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૩,૦૦૦/- 

૪. શ્રીમતી પી.કે.ઇિામદાર કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, બાકરોલ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૫,૦૦૦/- 

૫. એિ.આર.પટલે બી.એડ્. કોલેજ, કરમસદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૨૫,૦૦૦/- 

૬. સરદાર પટલે કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, બાકરોલ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે) 
૩૩,૦૦૦/- 

૭. બાવીસ ગામ બી.એડ્. કોલજે, વલ્લભ નવદ્યાિગર. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૫,૦૦૦/- 

૮. શ્રીમતી એસ. કે. િાહ (ચ્હા વાળા) કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, 

કપડવંજ.(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણ)ે  
૩૫,૦૦૦/- 

૯. શ્રી ક.ે ી. પટેલ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, ઓડ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)   
૩૫,૦૦૦/- 

૧૦. શ્રીમતી ધારીણીબેિ. એ. િુકલા બી.એડ.્ કોલેજ, મહેમદાવાદ. 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૨૫,૦૦૦/-                     
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૧૧. ધી મહેમદાવાદ એજ્યુકેિિ સોસાયટી બી.એડ્. કોલેજ, 

મહેમદાવાદ.(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૬,૦૦૦/- 

૧૨. રિયક્રશ્ચયિ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, આણંદ 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે)  
૩૨,૦૦૦/- 

૧૩. ધમિજ કોલેજ ઓફ એજ્યકુેિિ, ધમિજ 

(િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે) 
૩૩,૦૦૦/- 

 

 િાણાકંીય સ્વનિભિરતા (Self-Finance) િા ધોરણ ેચાલતી બી.એડ.્ કોલજેોિી ફી રાજ્ય સરકારશ્રી 

વખતોવખત િક્કી કર ે ત ે મજુબ રહિે.ે નવવાદિી બાબતમા ં િામદાર ગજુરાત હાઇકોટિિો નિણિય 

અનંતમ ગણાિ.ે 
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 સરદાર પટલે યનુિવર્સિટી, વલ્લભ નવદ્યાિગર સલંગ્િ અિ ે સચંાનલત બી.એડ.્ કોલજેોમા ં બી.એડ.્ 

અભ્યાસક્રમમા ંપ્રવિે અગંિેી અગત્યિી સચૂિાઓઃ  

 

૧. કોલેજવાર પ્રવેિ સંખ્યા યનુિવર્સિટી, રાજ્ય સરકાર, NCTE િા નિયમોિ ેઆનધિ વખતોવખત જે 

 િક્કી થાય તે પ્રમાણ ેરહેિે. સ્િાતક / અિસુ્િાતક કક્ષાએ રાખેલ મુખ્ય નવર્ષય પ્રમાણે જ  બી.એડ્.મા ં

 પ્રવેિ અપાિે. 

૧.૧ સરદાર પટલે યુનિવર્સિટીિા અરજદારો માટ ે ૮૭% 

૧.૨ રાજ્યિી અન્ય યુનિવર્સિટીિા અરજદારો માટ ે ૧૦% 

૧.૩. રાજ્ય બહારિી યનુિવર્સિટીિા અરજદારો માટ ે ૦૩% 

૨. અરજદાર ેઅરીપત્રકમાં માંગેલી તમામ નવગતો સપંૂણિ રીતે ઓિલાઇિ ભરી અરીપત્રક સાથ ે પાસ 

 કરેલ ધો-૧૦ થી સ્િાતક અિે અિુસ્િાતક સુધીિી તમામ પરીક્ષાઓિી માકિિીટો, સ્કલુ નલવીંગ 

 પ્રમાણપત્રિી પ્રમાનણત/સ્વપ્રમાનણત િકલ સનહત ઓિલાઇિ અપલોડ કરવાિા રહેિે. 

૩. અરજદારે તેમિી અંનતમ પરીક્ષા સરદાર પટલે યુનિવર્સિટી નસવાયિી અન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી 

 પાસ/િાપાસ કરી હોય તો પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ પ્રવેિથી એક માસમાં જે તે યુનિવર્સિટીમાથંી 

 અસલ માઇગ્રેિિ સટીફીકેટ પ્રવેિ મેળવલે જે તે કોલજેમાં જમા કરાવવાિું રહિેે. જો પ્રવેિ થી  એક 

 માસમાં અસલ માઇગ્રેિિ સટીફીકેટ જમા કરાવવામાં િહી આવે તો ઓડીિન્સ ૯૪(૧) 

 મુજબ રૂ.૧,૦૦૦/- લેઇટ ફી થિ.ે 

૪. લાયકાત અગંિેા નિયમોઃ 

૪.૧ માન્ય કરલે કોઇપણ યનુિવર્સિટીિી ૧૦+૨+૩ િી તરાહિી પદવી પરીક્ષામાં NCTE એ િક્કી કરેલા 

 સ્િાતક અથવા અિુસ્િાતક કક્ષાિા કલુ ગુણ (Aggregate) િા ઓછામા ંઓછા ૫૦%,  અથવા 

 એન્ીનિયરીંગ અથવા ટેકિોલોીમાં નવજ્ઞાિ અિે ગનણત નવર્ષયિા સ્પેશ્યલાઇઝેિિ સાથ ે

 સ્િાતક  અથવા અિુસ્િાતકિી ડીગ્રી ધરાવિાર માટ ે ૫૫% ગુણ મેળવી પાસ કરિાર બી.એડ.્િા 

 અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેિપાત્ર ગણાિે. 

૪.૨ SC/ST/SEBC કેટેગરીમાં આવતા નવદ્યાથીઓિ ેઉપરોક્ત ક્રમાંક ૪.૧ માં ૫% છૂટછાટ  આપવામાં 

 આવિે. 

૫. અરીપત્રકમાં િીચ ેપ્રમાણ ેસૂચિા ધ્યાિમા ંલવેી. 

૬. (૧) તમારી માકિિીટ પર જે િામ છે તે રીતે જ લખવું. 

 (૨) Reserve Category માં િીચે પ્રમાણ ેયોગ્ય Category નસલેક્ટ કરો. અિ ેઅનધકૃત  

  અનધકારીશ્રીિી સહી કરેલ પ્રમાણપત્રિી ખરી િકલ જોડવી. 

 (૧) અિુસુનચત જાનત - SC    (૨) અિુસુનચત જિજાનત – ST 

 (૩) િારીરિયરક ખોડખાપંણ – PH  (૪) આર્થિક રીતે િબળા નવભાગો - EWS 

 (૫) સામાીક અિે આર્થિક રીત ેપછાત - SEBC 

 (૬) માી સૈનિક સંતાિ – Ex – Servicemen 

૬.૧ જો અંનતમ પરીક્ષા સ્િાતક અથવા અિુસ્િાતક સરદાર પટલે યુનિવર્સિટી માથંી પાસ/િાપાસ કરી હોય 

 તો –  SPU કેટેગરી નસલેક્ટ કરવી. 

 જો અંનતમ પરીક્ષા સ્િાતક અથવા અિુસ્િાતક સરદાર પટલે યુનિવર્સિટી નસવાયિી રાજ્યિી  અન્ય 

 કોઇ યનુિવર્સિટી માંથી પાસ/િાપાસ કરી હોય તો – OUG  કેટેગરી નસલેક્ટ કરવી. 



 

B.Ed. Prospectus – 2021-22 

[23] 
 

 જો અંનતમ પરીક્ષા સ્િાતક અથવા અિુસ્િાતક ગજુરાત રાજ્ય બહારિી કોઇ યુનિવર્સિટી માંથી 

 પાસ/િાપાસ કરી હોય તો – OTG  કેટેગરી નસલકે્ટ કરવી. 

  Three Major Subject થી સ્િાતક/અિુસ્િાતક થયેલા નવદ્યાથીઓએ જે તે 

 યુનિવર્સિટીમાંતી કયા મુખ્ય નવર્ષયથી પરીક્ષા પાસ કરલે છે તે અંગેિું પ્રમાણપત્ર અવશ્ય રજૂ કરવું. 

૬.૨ સ્િાતક કક્ષાએ તમારો જે મુખ્ય નવર્ષય હોય તે દિાિવવો. 
 

 **** જે નવદ્યાથીઓએ સ્િાતકિી પરીક્ષા Bio Technology, Bio Chemistry, Zoology, 

 Botany, Genetics, Environmental Science મુખ્ય નવર્ષય તરીકે પાસ કરી હોય તેવા 

 નવદ્યાથીઓએ Subject માં   Bio Sciences નવર્ષય નસલેક્ટ કરવો.  

ખાસ િોંધઃજે નવદ્યાથીએ પોતાિા સ્િાતકિાં મુખ્ય નવર્ષયિા ં સ્થાિ ે ઓિલાઇિ પ્રવેિ ફોમિમાં અન્ય નવર્ષય 

 પસંદ કયો હિ ે તો તેવા નવદ્યાથીઓ મેરીટ નલસ્ટમા ં પોતાિો અગ્રતાક્રમ ગુમાવિે અિ ે પ્રવેિ માટ ે

 અગ્રતાક્રમિે હકદાર રહેિે િહી તેમજ પ્રવેિ સનમનતિો જે નિણિય હિે તે સ્વીકારવાિો રહેિે.    

  

Subject 

Gujarati Hindi English Sanskrit History 

Economics Geography Sociology Political Sci. Philosophy 

Psychology Commerce Bio Sciences Chemistry Physics 

Mathematics Statistics Microbiology Electronics Bsc Home Sci 

Others**     

 

 ** ઉપરોક્ત કોષ્ટકમા ં દિાિવલે “ Others ” નવર્ષયોમા ં સ્િાતક કક્ષાએ નિયત લાયકાત ધરાવતા 

 બીબીએ, બીસીએ, બીએ(હોમ સાયન્સ), બીફામિ, એમબીબીએસ, બીએચએમએસ, એન્ીનિયરીંગ 

 અથવા ટેકિોલોીમા ંનવજ્ઞાિ અિ ેગનણત નવર્ષયિા સ્પેશ્યલાઇઝેિિ સાથે ડીગ્રી ધરાવિાર તથા અન્ય 

 અભ્યાસક્રમોિો સમાવેિ કરેલ છે. િાળા સંલગ્િ નવર્ષયો સાથ ે સ્િાતક કે અિસુ્િાતક થયલેા 

 નવદ્યાથીઓિ ેકાઉન્સલેલંગમાં અગ્રતાક્રમ રહેિે. કાઉન્સેલલગં પ્રરિયક્રયા પૂણિ થયા બાદ “ Others ” નવર્ષય

 માં સ્િાતક ક ે અિુસ્િાતક થયેલા નવદ્યાથીઓિે મેરીટિા આધારે પ્રવેિ આપવામાં આવિે. આ “ 

 Others ”  નવર્ષયમા ં લાયકાત ધરાવિાર માટે બી.એડ્. પ્રવેિ કાઉન્સેલલંગ પૂણિ થયા બાદ જે તે 

 નવર્ષયોિી સીટો ખાલી રહિેે તો જ પ્રવેિ મળિે એમ માિીિે બી.એડ.્ પ્રવેિ ફોમિ ભરી િકિે અિ ે

 તેવા નવદ્યાથીઓએ પ્રવેિ મળી જિે એવુ ં માિવુ ં િહી. પોતાિી જવાબદારી ઉપર પ્રવેિ ફોમિ ભરી 

 િકિે. જે તે કોલેજિા આચાયિશ્રી/બી.એડ.્ પ્રવેિ સલેિા નિણિયિે આધીિ આવા અભ્યાસક્રમમાં 

 (નવર્ષયવાળા) પ્રવેિાથીઓએ પ્રવેિ કાઉન્સેલલંગ પણૂિ થયા બાદ જે તે કોલજેમાં પ્રવેિ માટે સંપકિ 

 કરવાિો રહેિે. 

િોંધઃ  સ્િાતક કક્ષાએ નવદ્યાથીિા ૫૦% કરતા ઓછા ગણુ મળેવલે હોય તવેા રિયકસ્સામા ં જે 

 નવર્ષયમા ંસ્િાતક થયા હિ ેત ેજ નવર્ષયમા ંઅિસુ્િાતક કક્ષાએ જો ૫૦% કરતા વધ ુગણુ  મળેવલે હિ ે

 તેમિ ેજ પ્રવિેપાત્ર (Eligible) ગણવામા ંઆવિ.ે  

૬.૩ જે તે કોલજેમાં નવર્ષય નિક્ષણ પધ્ધનત અધ્યાપિિી સુનવધા હિે તે પ્રમાણે પ્રવેિ આપવામા ં

 આવિે. 
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૬.૪  Mark Obtained િા ખાિામાં સ્િાતક કક્ષાિા એગ્રીગેટ/ગ્રાન્ડ ટોટલ માકિસ / CGPA અિે  કુલ 

 માકિસ દિાિવવો. દા.ત., 

 (૧) માકિિીટમાં ફક્ત માકિસ હોય તો ગ્રાન્ડ ટોટલ માકિસ ૬૫૦/૧૧૦૦, ૪૦૦/૯૦૦,  

  ૧૨૦૦/૨૦૮૦ વગરેે. 

 (૨) CGPA માટે ૫.૫૫/૧૦, ૬.૦૦/૧૦, ૭.૦૦/૧૦, ૭.૫૦/૧૦ વગેરે. 

૬.૫ જો અિુસ્િાતક પરીક્ષાિુ ં બીજુ વર્ષિ પાસ કરી લીધુ હોય તો ક્રમાંક િં. ૬.૧ માં દિાિવ્યા મુજબ 

 SPU, OUG, અથવા OTG દિાિવવો.(અિસુ્િાતક પરીક્ષામા ં માત્ર પાટિ-૨ પરીક્ષા આપી હોય 

 અિે પરિયરણામ બાકી હોય તેવા નવદ્યાથીઓએ આ કોલમ ભરવુ ંિહી.) 

૬.૬ અિુસ્િાતક પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગુણ ૪૮૦/૮૦૦, ૬૫૦/૧૧૦૦, અિ ેCGPA  માટે  ૫.૫૫/૧૦, 

 ૬.૦૦/૧૦, વગેર.ે 

૬.૭ અિુસ્િાતક કક્ષાએ મેળવલે વગિ First, Second,  કે Pass એમ લખો. 

૬.૮ મળવાપાત્ર વેઇટેજ મુજબ જો અિુસ્િાતક કક્ષાએ મેળવલે First Class હોય તો ૧૦, Second 

 Class હોય તો  ૭ અિ ે Pass Class (ઓછામાં ઓછા ૪૦%) હોય તો ૫ ટકા મળિે. જે 

 નવર્ષયમા ંસ્િાતક થયા હિ ેત ેજ નવર્ષયમા ંઅિસુ્િાતક હિ ેતો જ ગણુભાર (વઇેટજે) મળિ.ે  

૭. માનહતી પુનસ્તકા મેળવવાિી પ્રરિયક્રયાઃ માનહતી પનુસ્તકા યનુિવર્સિટીિી વબેસાઇટ 

 www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed ઉપર થી ડાઉિલોડ કરવાિી રહેિે. 

૮.   વબેસાઇટ ઉપરથી ઓિલાઇિ અરીપત્રકમાં માંગેલી નવગતો સંપણૂિ અિ ે યોગ્ય રીતે તારીખઃ 

 ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ સુઘીમા ં ભરવાિુ ં રહેિે. આ તારીખ પછી રૂબરૂમા ં

 અરી  સ્વીકારવામા ંઆવિે િહી. 

૯. અરીપત્રક માટ ે િક્કી કરવામાં આવલેી અંનતમ તારીખ અિે સમયમયાિદામા ં ઓિલાઇિ ભરવામા ં

 િહી આવ ે તેવા અરીપત્રકો પ્રવેિ માટ ે નવચારણામાં લવેામાં આવિે િહી અિ ે તે રદ્દબાતલ 

 ગણાિે. 

૧૦. જો ઉમેદવાર ે પ્રવેિ માટ ે એક કરતા વધારે ઓિલાઇિ અરીપત્રક ભયાિ હિે તો જે અરીપત્રક 

 અંનતમ િોંધાયલેું હિ ે  તે જ અરીપત્રક પ્રવેિ માટ ે નવચારણામાં લેવામા ંઆવિે અિ ે તે નસવાયિા 

 અરીપત્રક રદ્દબાતલ ગણાિે. 

૧૧. ઉમેદવાર જે તે એક જ કટેેગરી માટે અરી કરી િકિે. અિે અરીપત્રકમાં દિાિવેલી કેટેગરી અિે 

 તેિે લગતા જાનત અંગેિા પ્રમાણપત્રો અરીપત્રક સાથ ે અપલોડ કરવાિા રહેિે. ત્યાર બાદ તેમાં 

 કોઇપણ સંજોગોમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં આવિે િહી. અરીપત્રક સાથ ે જાનત પ્રમાણપત્રિી 

 પ્રમાનણત િકલ અિે િાળા છોડ્યાિા પ્રમાણપત્રમા ંજાનતિો ઉલ્લેખ િ હોય તેવા સજંોગોમા ં પરૂક 

 પૂરાવા િ રજૂ કરિાર ઉમેદવારોિી અરી માત્ર નબિઅિામત ઉમેદવાર તરીકે િોંધવામાં આવિે. 

૧૨.  ઉમેદવાર ે િીચ ે દિાિવલેા પ્રમાણપત્રો અિ ે ગુણપત્રકોિી પ્રમાનણત/સ્વપ્રમાનણત કરેલ િકલો, વગેરે 

 અપલોડ કરવી. પ્રવેિ માટેિી રૂબરૂ મુલાકાત(કાઉન્સેલલંગ) વખતે ઉમેદવારે મૂળ પ્રમાણપત્રો, 

 ગુણપત્રકો વગેર ેસનમનત સમક્ષ રજૂ કરવાિા રહેિે. 

૧૨.૧ માન્ય બોડિિી એસ.એસ.સી (ધોરણ-૧૦) િી પરીક્ષાિી માકિિીટ. 

૧૨.૨ માન્ય બોડિિી ધોરણ- ૧૨ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષાિી માકિિીટ તથા સ્કુલ નલવીંગ સટીફીકેટ. 

૧૨.૩ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્િાતક પરીક્ષાિી માકિિીટ FY,SY,TY ત્રણેય વર્ષિિા / સમેેસ્ટર વાઇઝ. 

૧૨.૪ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી અિુસ્િાતક પરીક્ષાિી માકિિીટ Privious and Final  વર્ષિિા / સેમેસ્ટર 

 વાઇઝ. 

http://www.spuvvn.edu/studentscorner/admissions/B.Ed
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૧૨.૫ અિુસુનચત જાનત, અિુસુનચત જિજાનત, સામાીક અિ ે િૈક્ષનણક વગિમા ં સમાનવષ્ટ િ હોય તેવી 

 નવચરતી અિ ેનવમુક્ત જાનતિા સક્ષમ અનધકારીશ્રીએ આપેલુ ંપ્રમાણપત્ર. 

૧૨.૬ સામાીક અિ ે િૈક્ષનણક પછાત વગિ અથવા નવધવા અથવા અરજદાર ે આપવાિું થતુ ં તેમિી 

 જાનત/વગિ અંગિેું સક્ષમ અનધકારીશ્રીએ આપલેું પ્રમાણપત્ર (લાગ ુપડતું હોય તો). 

૧૨.૭ સામાીક અિ ે િૈક્ષનણક પછાત વગિમાં સમાનવષ્ટ અિ ે તે અંગેિા અિામતિો લાભ મેળવવા 

 ઇચ્છતા અરજદારિા ં નપતા/વાલી કુટુબંિો ઉન્િત વગિમા ં સમાવેિ થતો િથી તે અંગેિુ ં સક્ષમ 

 અનધકારીશ્રીએ આપલેું પ્રમાણપત્ર. 

૧૨.૮ રિયદવ્યાગંતા અંગેિુ ંનિયત િમૂિામાં પ્રમાણપત્ર (લાગ ુપડતું હોય તો). 

૧૨.૯ માી સૈનિક/સિસ્ત્ર દળિી વ્યનક્તઓિા ં સંતાિોિા ં રિયકસ્સાંમા ં તેમિે લાગ ુપડતંુ સક્ષમ અનધકારીશ્રી 

 પાસથેી મેળવેલ પ્રમાણપત્ર. 

૧૩. કોઇપણ સંજોગોમાં અસલ પ્રમાણપત્રો અરી પત્રક સાથ ેસામેલ કરવાિા િથી. 

૧૪. દરેક બી.એડ.્ કોલેજોમાં િીચે પ્રમાણેિી સીટો અિામત રાખવામાં આવિે. 

 (૧) અિુસુનચત જાનત(SC) - ૭%      (૨) અિુસુનચત જિજાનત(ST) - ૧૫% 

 (૩) રિયદવ્યાગંતા(PH) - ૩%       (૪) આર્થિક રીતે િબળા નવભાગો (EWS) -૧૦% 

 (૫) સામાીક અિે આર્થિક રીત ેપછાત(SEBC) - ૨૭% 

 (૬) માી સૈનિક સંતાિ(Ex – Servicemen) - ૧%   

૧૫. ગણુવત્તા યાદીઃ 

૧૫.૧ નિયત સમયમયાિદામા ં પ્રવિે માટ ે નિયત અરીપત્રકમાં અરી કરી હોય અિ ે ક્રમાંક ૪ મા ં દિાિવ્યા 

 મુજબિી િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા પ્રવિેિે પાત્ર ઉમેદવારોિી મેરીટ યાદી િીચ ે મુજબ 

 બિાવવામા ંઆવિે. 

૧૫.૨ ઉમેદવાર ે સ્િાતક કક્ષામા ં મેળવલે કુલ ગુણિા આધારે ગુણવત્તા યાદી તૈયાર થિે જેમા ં ઉમેદવાર ે

 તારીખ ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ પહેલા અિસુ્િાતક પરીક્ષા પ્રથમ વગિમા ં પાસ કરી હોય તો ૧૦, બીજા 

 વગિમાં પાસ કરી હોય તો ૭ અિે ઓછામા ં ઓછા ૪૦% થી પાસ થયેલા રિયકસ્સામાં ૫ ગુણભાર 

 ઉમેરવામાં આવિે. 

૧૫.૩ ગુણવત્તા યાદીમાં અિસુ્િાતક પરીક્ષાિો વધારાિો ગુણભાર ઉમેરવા માટે જે તે ઉમેદવારિ ે

 અિુસ્િાતક પરીક્ષાિી માકિિીટમાં જે વગિ દિાિવ્યો હિે તેિે જ ધ્યાિમાં લવેામાં આવિે. તેમજ 

 ઉમેદવાર ેઅિુસ્િાતકિી તમામ માકિિીટ પ્રવેિ ફોમિ ભરતા સમય ેઅપલોડ કરવાિી રહેિે.  

૧૬. અિામત બેઠકોઃ 

૧૬.૧ અિુસુનચત જાનત, અિસુુનચત જિજાનત(ગારુડી અિે જોગી જાનત સનહત) માટે અિુસુનચત 

 જાનતિા ઉમેદવારો માટે ૭%, તથા અિસુુનચત જિજાનત(ગારુડી અિે જોગી જાનત સનહત) િા 

 ઉમેદવારો માટે ૧૫% બેઠકો અિામત રાખવામાં આવિે. 

૧૬.૨ ઉપર ૧૬.૧ માં દિાિવલે અિુસુનચત જાનત, અિુસુનચત જિજાનત(ગારુડી અિે જોગી જાનત 

 સનહત) િી અિામત બઠેકો ઉપર ફક્ત ગજુરાત સરકાર ેઅિુસૂનચત જાનત, અિસુૂનચત જિજાનત  તરીકે 

 માન્ય કરેલ હોય અિે મૂળ ગજુરાત રાજ્યિા વતિી હોય તેવા અિસુૂનચત જાનત, અિુસૂનચત 

 જિજાનતિા ઉમેદવારોિ ેપ્રવેિિે પાત્ર ગણવામાં આવિે.  

૧૬.૩ અિુસૂનચત જાનત, અિસુૂનચત જિજાનત તરીકે જે સંબંનધત અિામત કેટેગરીિી ગુણવત્તા યાદીમા ં

 સમાવેિ કરી નબિ અિામત બઠેકો ઉપર પણ ગુણવત્તા અિસુાર પ્રવેિ સ્વીકારવાિો નવકલ્પ 

 આપવામાં આવિે. 
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૧૬.૪ િૈક્ષનણક વર્ષિમાં અિસુૂનચત જાનત, અિસુૂનચત જિજાનત(ગારુડી અિ ે જોગી જાનત સનહત) િા 

 ઉમેદવારો માટ ે ફાળવવામાં આવલે બઠેકો માટે પ્રવેિ પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િ 

 થવાિા કારણ ે ખાલી રહતેી હિે તો તે બેઠકો નબિ અિામત બઠેકો માટેિી ગુણવત્તાક્રમ યાદી 

 પૈકીિા ઉમેદવારોમાંથી નિયમ પ્રમાણે ગુણવત્તા અિસુાર ભરવામાં આવિે. અિુસૂનચત જિજાનતિા 

 ઉમેદવારોથી બઠેકો ભરાયા પછી ખાલી રહેતી બેઠકો યનુિવર્સિટી દ્વારા નિયત કરાતા પ્રવેિ 

 સમયિા નિયમો અિ ેનિણિયિે આનધિ રહેિે. 

૧૬.૫ ઉપર દિાિવેલ પછાત જાનતિા ઉમેદવારો માટેિી અિામત બેઠકો ઉપર પ્રવેિ ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ 

 ફક્ત િીચ ે દિાિવેલા સત્તાનધકારીઓ પૈકીિા કોઇપણ એક અનધકારીએ સહી કરી આપલે અિ ે

 મેળવેલ જાનત અંગેિુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવિે. 

૧૬.૬ ીલ્લા મેીસ્રેટ/વધારાિા ીલ્લા મેીસ્રેટ/િાયબ કનમશ્િર/કલેક્ટર, વધારાિા િાયબ 

 કનમશ્િર/િાયબ કલેક્ટર/ પહલેા વગિિા સવેતિ મેીસ્રેટ/ સી.ટી. મેીસ્રેટ/ પેટા નવભાગીય 

 મેીસ્રેટ(પહલેા વગિિા સવેતિ મેીસ્રેટ થી ઉતરતી કક્ષાિા િહી), તાલુકા મેીસ્રેટ/ કાયિપાલક 

 મેીસ્રેટ.  

૧૬.૭ મુખ્ય પ્રેનસડેન્સી મેીસ્રેટ / વધારાિા મુખ્ય મેીસ્રેટ / પ્રનેસડેન્સી મેીસ્રેટ. 

૧૬.૮ સમાજ કલ્યાણ નિયામક અિે ીલ્લા સમાજ અનધકારી. 

૧૬.૯ મામલતદાર થી ઉતરતી કક્ષાિા િહી તેવા મહસેુલ અનધકારીઓ. 

૧૬.૧૦ ઉમેદવાર અિે અથવા તેિું કુટુંબ સામાન્ય રીતે વસવાટ કરતું હોય તે નવસ્તારિા પટેા નવભાગીય 

 અનધકારી. 

૧૬.૧૧ વહીવટદાર/વહીવટદારિા સેક્રેટરી/નવકાસ અનધકારી/લક્ષરિયદ્રપ અિે નમનિકોટ ટાપઓુ. 

૧૬.૧૨ ીલ્લા નવકાસ અનધકારીઓ/િાયબ ીલ્લા નવકાસ અનધકારીઓ. 

૧૬.૧૩ ીલ્લા પછાત કલ્યાણ અનધકારીઓ(વગિ-૧) 

૧૬.૧૪ તકેદારી અનધકારી (વગિ-૧) 

૧૬.૧૫ અન્ય રાજ્યિા અિામત જાનતિા ઉમેદવારો જો ગુજરાત રાજ્યિી યાદીમાં સામેલ હોય તેવા 

 સંજોગોમાં અિસુુનચત જાનત, અિસુુનચત જિજાનત માટે વર્ષિ ૧૯૫૦ પહલેા રાજ્યમાં સ્થાયી થયા 

 હોય તેિા પુરાવા સદર આધાર સનહત અરીપત્રક રજુ કરવાિુ ં રહેિે. તે નસવાય અરી નબિ 

 અિામત જૂથ સામે િોંધવામાં આવિે. 

૧૭. સામાીક અિે િૈક્ષનણક પછાત વગિ માટેઃ 

૧૭.૧ ફ્કત ગુજરાત સરકારે માન્ય કરલે મુળ ગજુરાતિા વતિી હોય તેવા સામાીક અિે િૈક્ષનણક પછાત 

 વગોિા ઉમેદવારો માટ ે િીચેિી િરતોિે આધીિ ૨૭% બઠેકો અિામત રાખવામાં આવિે. આ 

 ૨૭% અિામત બઠેકોમા ં દરેક જાનતિી નવધવાઓ અિે અિાથ ઉમેદવારોિો પણ સમાવેિ કરવામાં 

 આવિે. 

૧૭.૨ સામાીક અિ ે િૈક્ષનણક પછાત જાનતિી અિામત બેઠકો ઉપર પ્રવેિ ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ તેમિા 

 નપતા/વાલી/કુટુંબિો ‘ઉન્િત વગિ’ (રિયક્રમીલેયર) િી વ્યનક્ત/જૂથમા ંસમાવેિ થતો િથી તે અંગિેું િીચ ે

 દિાિવેલ સત્તાનધકારીઓ પૈકીિા કોઇપણ એક સક્ષમ અનધકારીિુ ં નિયત િમૂિામાં પ્રમાણપત્ર 

 મેળવીિે રજૂ કરવાિુ ંરહેિે. 

૧૭.૩ ીલ્લા મેીસ્રેટ/વધારાિા ીલ્લા મેીસ્રેટ/કલેક્ટર/ િાયબ કનમશ્િર/િાયબ કલેક્ટર/અનધક 

 િાયબ કનમશ્િર/ પ્રથમ વગિિા સ્ટાઇિેન્ડરી મેીસ્રેટ/ સબ ડીવીઝિ મેીસ્રેટ/ તાલુકા 

 મેીસ્રેટ/એક્ઝીક્યટુીવ મેીસ્રેટ/અનધક િાયબ મદદિીિ કનમશ્િર(પ્રથમ વગિિા સ્ટાઇિેન્ડરી 

 મેીસ્રેટ થી િીચેિી કક્ષાિા િ હોય તેવા).  
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૧૭.૪ ચીફ પ્રસીડેન્સી મેીસ્રેટ/અનધક ચીફ પ્રસીડેન્સી મેીસ્રેટ/પ્રસીડેન્સી મેીસ્રટે. 

૧૭.૫ મામલતદાર(તહેસીલદાર) થી િીચિેી કક્ષાિા િ હોય તેવા મહસેુલી અનધકારી. 

૧૭.૬ ઉમેદવાર સામન્ય રીત ેજ્યાં રહેતા હોય તે નવસ્તારિા સબ ડીવીઝિલ ઓફીસર. 

૧૭.૭ જો ઉમેદવાર ‘ઉન્િત વગિ’ અંગેિુ ં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ અનધકારી પાસથેી મેળવીિે રજૂ િહી કર ે તો 

 તેમિી અરી સામાીક અિે િૈક્ષનણક પછાત જાનતિી અિામત બઠેકો ઉપર પ્રવિે માટે  નવચારણામાં 

 લેવામાં આવિે િહી. 

૧૮. રિયદવ્યાગં (PH) ઉમેદવારો માટેઃ 

૧૮.૧ રિયદવ્યાગં (PH) ઉમેદવારો માટે ૩% બઠેકો અિામત રાખવામાં આવિે. 

૧૮.૨ આ ૩% અિામત બેઠકો ઉપર પ્રવેિ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો ઓછામાં ઓછી ૪૦% અિે 

 વધુમાં વધ ુ ૬૦% રિયદવ્યાગંતા (PH) ધરાવતા હિ ે ફક્ત તેઓિ ે જ આ અિામત બઠેકો ઉપર 

 ગુણવત્તા અિસુાર પ્રવેિિ ે પાત્ર ગણવામા ં આવિે. આમ છતા ં રિયદવ્યાંગતા (PH) તેમિા અભ્યાસ 

 દરનમયાિ જરૂરી કામ કરવા માટે અવરોધક હોવી જોઇએ િહી. 

૧૮.૩ રિયદવ્યાગં(PH) ઉમેદવારોિ ેફાળ ેઆવતી બઠેકો માટ ેપ્રવેિ પાત્ર ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િ થવાિા કારણે 

 ખાલી રહેતી બઠેકો નબિ અિામત બેઠકો માટેિી ગણુવત્તા યાદી પૈકીિા ઉમેદવારોમાંથી  નિયમ પ્રમાણ ે

 ગુણવત્તા અિુસાર ભરવામાં આવિે. 

૧૮.૪ રિયદવ્યાગંતા (PH) માટ ેનિયત કરેલ પ્રમાણપત્રોિો િમૂિો આ સાથે આપવામા ંઆવેલ છે. જેિી  ઉપર 

 ઓથોપડેીક નસનવલ સજિિ િી સહી અનિવાયિ છે. 

૧૮.૫ દ્રનષ્ટ રિયદવ્યાંગતા માટ ે અિામતિી જોગવાઇ છે. અલબત્ત એ માન્ય પ્રમાણિી રિયદવ્યાગંતા હોવી 

 જોઇએ અિ ેપ્રવેિ મળ ેવતિમાિ પ્રાપ્ત સનુવધાઓમા ંભણવાિું રહેિે.  

૧૯. માી સૈનિક/સિસ્ત્ર દળ/ પેરા નમલીટરી ફોસીસિી વ્યનક્તઓિા ંસંતાિો માટેઃ 

૧૯.૧ િીચે દિાિવેલ કેટેગરીિા વ્યનક્તઓિા સંતાિો માટે ૧% બઠેકો અિામત રાખવામાં આવિે. 

૧૯.૨ માી સૈનિક (એક્ષ સર્વિસમેિ). 

૧૯.૩ સિસ્ત્ર દળિી વ્યનક્તઓ(આમ્ડિ ફોસીસ પસિિલ). 

૧૯.૪ નસનવલ ી.ટી.કંપિી(જેઓ યુદદ્ર મેદાિમાં સેવા બજાવતાં મૃત્ય ુ પામ્યા હોય અથવા કાયમી અિક્ત 

 બિેલ હોય). 

૧૯.૫ બોડિર નસક્યુરીટી ફોસિ(BSF). 

૧૯.૬ સેન્રલ રીઝવિ પોલીસ ફોસિ(CRPF). 

૧૯.૭ જિરલ રીઝવિ એન્ીનિયરીંગ ફોસિ(GREF). 

૧૯.૮ ઇન્ડો-નતબેટીયિ બોડિર પોલીસ(ITBP). 

૧૯.૯ ઇન્ડો-નતબેટીયિ નસક્યરુીટી ફોસિ(ITSF). 

૧૯.૧૦ સેન્રલ ઇન્ડસ્રીયલ નસક્યુરીટી ફોસિ(CISF). 

૨૦. જો ઉમેદવાર ગંભીર માંદગી / અકસ્માત ક ેઅનિવાયિ કોરણોસર પ્રવેિિી તારીખે રૂબરૂ હાજર રહી 

 િકે તેમ િ હોય અિ ેમાતા-નપતા અનધકૃત વાલીિા ઉમેદવારિી સહી સાથેિા પસંદગી નવકલ્પ તથા 

 ઉમેદવાર ઉપનસ્થત િ રહેવાિા કારણોિા આધારભૂત પુરાવા સાથ ે નિયત તારીખ અિ ે સમય ે

 ઉપનસ્થત રહેિ,ે તો તે ઉમેદવાર પ્રવેિપાત્ર થિ.ે  

૨૧. જે તે કેટેગરી માટેિી જે તે રિયદવસિી પ્રવિે કાયિવાહી ચાલ ુ હોય ત્યાર ે જે ઉમેદવાર ે

 માનહતીપુનસ્તકામાં દિાિવ્યા મુજબ પોતાિો પ્રવેિ હક્ક જતો કયો હોય તેવાં રિયકસ્સામાં જો 
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 ઉમેદવારિ ે નવચાર બદલાય અિ ે તે જ રિયદવસ ે અિ ે રિયદવસિા અંતે જે કોલેજિી બેઠકો ખાલી હોય 

 ત્યા ંપુિઃ નિયત પત્રકમા ંલનેખત અરી કરતાં પ્રવેિ સનમનત તેિે પ્રવેિ આપવાિું નવચારી િકિે. 

૨૨. જો કોઇ ઉમેદવાર નિયત તારીખ, સમય ેઅિે સ્થળ ે રૂબરૂ પ્રવેિ માટ ે કોઇપણ કારણોસર ઉપનસ્થત 

 િ રહ ે તો તે કોરણ ેખાલી પડલેી બઠેક ગુણવત્તા યાદી પૈકી િા તેિા પછીિા ઉમેદવાર/ઉમેદવારોથી 

 ભરવામાં આવિ.ે 

૨૩. પ્રવેિ માટે બોલાવલે નવદ્યાથીિે પ્રવેિ આપવા અંગેિી કોઇ જ બાહંેધરી આપવામાં આવતી િથી. 

૨૪. નવદ્યાથીઓિા પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ રીસ્રેિિ સમયે કોલેજ દ્રારા તમામ અસલ દસ્તાવજેોિી 

 ચકાસણી કરવાિી રહેિે. 

૨૪.૧ અિુદાિ મેળવતી બી.એડ.્ કોલેજમા ંનવદ્યાથી દીઠ વાર્ર્ષિક ફી િુ ંધોરણ પાિા િ.ં૨૦ માં અિુક્રમ  િં. ૧ 

 માં દિાિવલે કોલેજિી સામે જણાવ્યા મુજબિી ફી િુ ં ધોરણ રહેિે. જ્યાર ે િાણાંકીય 

 સ્વનિભિરતાિા ધોરણે ચાલતી બી.એડ.્ કોલેજમા ંફી િું ધોરણ ક્રમાંક ૨ થી ૧૩ દિાિવ્યા પ્રમાણે  રહેિે. 

૨૫. નવદ્યાથીઓએ પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ રીસ્રેિિ સમયે કોલેજ દ્વારા તમામ અસલ દસ્તાવજેોિી 

 ચકાસણી દરમ્યાિ જો કોઇ ગુણપત્રક, પ્રમાણપત્ર નવગેર ે બિાવટી માલુમ પડિે પ્રવેિ રદ્દ કરવામા ં

 આવિે અિે કાયદેસર પોલીસ કાયિવાહી કરવામાં આવિે. 

૨૬. યુનિવર્સિટી ક ે બી.એડ્. પ્રવેિ સનમનત પ્રવેિ અંગેિી અંનતમ તારીખ (કટ ઓફ ડેટ) િક્કી કર ે તે 

 તારીખ પછી પ્રવેિ આપવામાં આવિે િહી. 

૨૭. સ્વનિભિર (સેલ્ફ ફાઇિાન્સ) કોલજેોમાં તમામ બેઠકો ગુણવત્તા યાદી મુજબ ભરવામાં આવિે. 

૨૭.૧ િાણાંકીય સ્વનિભિરતાિા ધોરણે ચાલતી બી.એડ્.કોલજેોિી વાર્ર્ષિક ફી રાજ્ય સરકારશ્રી  વખતોવખત 

 િક્કી કર ે તે મુજબ રહિેે. નવવાદ િી બાબતમાં િામદાર ગુજરાત હાઇકોટિિો નિણિય અંનતમ 

 ગણાિે. 

૨૭.૨ ઉપર ક્રમાંક ૧ માં દિાિવ્યા પ્રમાણે ૬૩% અિામત બેઠકો તથા આ તમામ સીટોિી ફાળવણી ક્રમાંક 

 ૧.૧ મા ંદિાિવ્યા મુજબિી રહેિે. 

૨૮. રૂબરૂ મુલાકાત માટ ેપ્રવેિાથીએ સ્વખચે ઉપનસ્થત થવાિું રહેિ.ે 

૨૯. પ્રવેિ અંગેિી સબંંનધત સવ ેબાબતોમાં કલુપનતશ્રી, સરદાર પટલે યુનિવર્સિટી, વલ્લભનવદ્યાિગર  િો 

 નિણિય અંનતમ અિ ેબંધિકતાિ ગણાિે. 

 

િોંધઃ આ માનહતીપુનસ્તકામા ં પ્રવેિ અંગેિી કાયિપધ્ધનત અિે નિયમોિો ફક્ત પ્રાથનમક ખ્યાલ જ 

 આપવામાં આવેલ છે. પ્રવિે અંગેિી સવિ કાયિવાહી માટે તેમજ નિયમો અિે નવનિમયોિા અથિઘટિ 

 માટે યુનિવર્સિટી તરફથી વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવેલ આ અંગેિા મૂળ ઠરાવ/ હુકમો/ 

 સુચિાઓ વગેર ેઆધારરૂપ અિે પ્રમાણભૂત ગણવામા ંઆવિે.  
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જાનત પ્રમાણપત્ર 

સામાીક અિ ેિકૈ્ષનણક પછાત વગિિા ઉમદેવારો માટ ેજાનત પ્રમાણપત્રિો િમિૂો 

 

 

 આથી પ્રમાનણત કરવામા ંઆવે છે ક ે---------------------- ીલ્લાિા------------------ તાલુકાિા---

-------------- ગામિા શ્રી / કુ.------------------------- (નપતા / વાલીિું િામ) -------------------  િા ---

---------------------------- પતુ્ર / પતુ્રી----------------------------- (ઉમેદવારિું િામ)------------------ 

જ્ઞાનતિા છે. જેિ ે ગજુરાત સરકારિા સમાજ કલ્યાણ અિે આરિયદજાનત નવકાસ નવભાગિા તારીખ 

૦૧/૦૪/૧૯૭૮ િા ઠરાવ િંબર બકર / ૧૦૭૯ / ૧૩૭૩૪ / હ. તેમજ ત્યારબાદ િા વખતોવખત બહાર 

પાડવામા ંઆવલે સુધારા / વધારાિી સામાીક અિ ેિૈક્ષનણક રીતે પછાત વગિ તરીકે જાહેર કરલે છે.  

 

 

તારીખઃ 

(સીલ)         સક્ષમ અનધકારીિી સહી 

હોદ્દોઃ 

 

‘ ઉન્િત વગો ’ સબંધંી પ્રમાણપત્રો (રાજ્ય સરકાર) 

 

 રાજ્ય સરકારિી િોકરીઓ / ઉચ્ચ િૈક્ષનણક સસં્થાઓમાં પ્રવેિમાં અિામતિો લાભ લેવા માટ ેઅરી 

કરતી વખતે સામાીક અિ ેિૈક્ષનણક રીતે પછાત વગિિા ઉમેદવારોએ રજૂ કરવાિા પ્રમાણપત્રિો િમૂિો. 

 

 આથી પ્રમાનણત કરવામા ંઆવે છે ક ે-------------- ીલ્લાિા ---------------- તાલુકાિા------------ 

ગામિા શ્રી/કુ.--------------------- (નપતા/વાલીિું િામ)--------------------------- પુત્ર / પુત્રી------------ 

(ઉમેદવારિુ ંિામ)--------------------- જ્ઞાનતિા છે. જેિ ેસરકારિા સમાજ કલ્યાણ અિે આરિયદજાનત નવકાસ 

નવભાગિા તારીખ ૦૧/૦૪/૧૯૭૮ િા ઠરાવ િબંર બકર / ૧૦૭૯ / ૧૩૭૩૪ / હ. તેમજ ત્યારબાદ િા 

વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવલે સુધારા / વધારાિી સામાીક અિ ેિૈક્ષનણક રીત ેપછાત વગિ તરીકે જાહેર 

કરેલ છે.  

 શ્રી (નપતા / વાલીિુ ંિામ) ---------------------- અિે / અથવા તેમિુ ંકુટુંબ સામાન્ય રીતે ગજુરાત 

રાજ્યિા -------------------- ીલ્લાિા રહીિ છે. આથી એ પ્રમાનણત કરવામાં આવ ે છે ક ે તે / તેણીિો 

ગુજરાત સરકારિા સમાજ કલ્યાણ નવભાગિા તારીખ ૦૧/૧૧/૧૯૯૫ િા ઠરાવ િંબરઃ સિપ / ૧૧૯૪ / 

ખા-૧૦૯અ, સાથેિા પરિયરનિષ્ટથી નિયત કરવામાં આવલે ઉન્િતવગો(રિયક્રનમલીયર) િી વ્યનક્ત / જૂથમા ંસમાવિે 

થતો િથી. 

 

 

તારીખઃ 

(સીલ)         (સક્ષમ અનધકારીિી સહી) 

હોદ્દો 



 

B.Ed. Prospectus – 2021-22 

[30] 
 

 

િોંધઃ (ક) ઉપર દિાિવેલ સામાન્ય રીતે િબ્દિો અથિ લોક પ્રનતનિનધત્વ અનધનિયમ-૧૯ (રીપ્રેઝન્ટેિિ 

  ઓફ પીપલ્સ, એક્ટ, ૧૯૫૦) િી કલમ-૨૦ માં જણાવ્યા મુજબિો જ રહેિે. 

 (ખ) આવાં જાનત પ્રમાણપત્રો રાજ્ય સરકારિાં રાજ્યપનત્રત અનધકારીઓ દ્રારા આપવામાં આવ ે

  તે રિયકસ્સાઓમા ં આવા પ્રમાણપત્રો આ જ િમૂિામાં પરંતુ ીલ્લા મેીસ્રેટ અથવા સક્ષમ 

  અનધકારીિી પ્રનત સહીવાળા હોવા જોઇએ.  (રાજ્યપનત્રત અનધકારીઓ દ્રારા આપવામા ં

  આવેલા અિ ે ીલ્લા મેીસ્રેટ / સક્ષમ અનધકારીઓ દ્રારા આપવામાં આવલેા અિે ીલ્લા 

  મેીસ્રેટ / સક્ષમ અનધકારીઓ દ્રારા ખરાઇ કરવામાં આવેલા (એટેસ્ટડે)  પ્રમાણપત્રો પૂરતા 

  ગણવામાં આવિે િહી.)  

 (ગ) પરિયરનિષ્ટ-૬(બ) મા ં દિાિવલે પ્રમાણપત્રોિા િમૂિાિા પરેા(૨) મા ં નપતાિંુ િામ દિાિવવાિુ ં

  રહે છે. નપતા હયાત િ હોય તો માતાિા િામિુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવાિુ ંરહે છે. 

 (ઘ) આ પ્રમાણપત્ર સરકાર માન્ય િાણાંકીય વર્ષિ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ સુધી માન્ય હોવું જરૂરી છે. 
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Certificate for Physically Handicapped Candidate for admsssion to B.Ed. Degree Course 
(are those who have physical defect or deformity which cause an interference with the normal 

functioning of bones, muscles and joints) 

Certified Dr. ____________________________________________________________ 

(Surgeon) 

Address 

________________________________________________________________________ 

Registration No.___________________have this___________day of__________________ 

2021 _____________________________ examined the applicant whose particulars are given 

bellow and that he / she falls within the above definition.  

1. Full Name of Candidate: 

2. a) Nature of disability 

(to be mentioned in the square on the right side) 

POST POLIO PARALYSIS, HEMIPLECIA QUADRAPLEGIA, 

MALUNITED FRACTURE, NERVE PARALYSIS UPPER 

EXTERMITY, LOWER EXTERMITY CONGENITAL,  

ACQUIRED, ABOVE KNEE, BELOW KNEE, HIP, HEMIPEL, 

VECTOMY, SYMES, CHEOPARTS, WRIST, FINGERS, 

BELOW ELBO, ABOVE ELBOW, SHOULDERS FORE 

QUARTER, UNLATERAL BILATERAL. 
 

2. b) Extent or disability 

 (to be indicated in the on the 

 Right side Estimate in percentages 

 MC bridd scale) 
 

ON ANATOMICAL FUNCTIONAL (PATIENTS 

SSESSMENT) EXAMINER’S ASSESSMENT) 

ECONOMICAL BASIS MENTION AS PERCENTAGES 

(BELOW 40, 40-60, 60-90 TOTAL DISABILITY) 
 

Despite of the disability whether candidate is fit to undergo 

Engineering and is above to discharge his duties as an 

Engineer thereafter.  Please state YES OR NO in the square 

on the right side. 

 

Counter verification by       Dr. 

       Civil Surgeon               (Surgeon) 

 

 

 

 I Certify that Shri/Kum. 

_____________________________________________________   has been examined by   

Dr. _____________________________________________________________ Surgeon on 

___________ 2021 and has been found handicapped and in my opinion, he/she is fit to 

undergo B.Ed. Education and discharge his/her duties as teacher.  

 

Place:          Civil Surgeon 

Date:               Stamp 
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યનુિવર્સિટી સચંાનલત, સલંગ્િ સ્વનિભિર બી.એડ.્ કોલજેોિી ટૂકંી માનહતી 

અ.િ. 
કોલજેિુ ંિામ / સરિામુ ં/ 

આચાયિશ્રીિુ ંિામ 

સ્થાપિા                

વર્ષિ 

સસં્થાિો પ્રકાર / 

કોડ િ.ં 
િકે એક્રીડીએિિ ભૌનતક સનુવધાઓ ટૂકંો પરિયરચય / નસનધ્ધ 

૧ 

કા.આચાયિ, 

એમ.બી.પટલે કોલેજ ઓફ  

એજ્યુકેિિ, 

વલ્લભ નવદ્યાિગર  

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨-૨૨૬૮૩૬ - ૩૭ 

૧૯૬૦ 

યુનિવર્સિટી 

સંચાનલત,અિુદાનિત 

કોલેજ 

૩૧૩૦૪૩ 

A – 

Grade 

CGPA – 

3.39 

નવિાળ મકાિ, સાયન્સ અિ ે

કમ્પ્યુટર લબે, પ્રયોગિાળા, 

સમૃધ્ધ પુસ્તકાલય, ઇન્ટરિટે  

કિેક્િિ,ભાઇઓ/બહેિો માટ ે

હોસ્ટલે િી સુનવધા.  

યુનિવર્સિટી સંચાનલત કોલજે, પૂણિ 

સમયિ અધ્યાપકો ૧ + ૧૪  

અિુભવી અધ્યાપકો દ્રારા નિક્ષણિું 

કાયિ સાતત્યપૂણિ અધ્યાપિ મૂલ્યાંકિ 

માગિદિિિ.  

૨ 

ડૉ. િુસરત કાદરી,  

આચાયાિ, 

શ્રી આઇ.જે.પટલે બી.એડ.્ કોલેજ, 

મોગરી. ફોિ િં. ૦૨૬૯૨-૨૩૬૨૬૬ 

૨૦૦૦ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૦૧૦ 

B – 

Grade 

CGPA – 

2.72 

નવિાળ િવું મકાિ, કમ્પ્યુટર 

લેબ, પુસ્તકાલય સુનવધા. 

ચરોતર એજ્યુકેિિ સોસાયટી,  

આણંદ, સંચાનલત ગજુરાતિી સવિ 

પ્રથમ સ્વનિભિર બી.એડ.્ કોલેજ, 

૨૦૦૯ થી એમ.એડ્. િરૂ કરેલ છે. 

૩ 

કા.આચાયિ, 

આણંદ કોલજે ઓફ એજ્યકુેિિ, 

આણંદ. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨- ૨૪૧૭૦૦, 

૨૯૭૭૯૦ 

૨૦૦૩ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૦૨૫ 

B – 

Grade 

CGPA – 

2.45 

અદ્યત્તિ ભૌનતક સુનવધાઓ, 

કમ્પ્યુટર લબે. 

શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા મંડળ, આણંદ 

સંચાનલત, સ્વનિભિર કોલજેો પૈકી 

NAAC તરફથી સૌ પ્રથમ  

એક્રીડીએિિ મેળવિાર સસં્થા  

૧૦૦% પરિયરણામ. 



 

B.Ed. Prospectus – 2021-22 

[33] 
 

૪ 

ડૉ. બીિાબિે મિીર્ષકુમાર પારેખ, 

આચાયાિ, 

શ્રીમતી પુષ્પાબેિ કિૈયાલાલ ઇિામદાર 

કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, 

બાકરોલ-લાંભવેલ રોડ, બાકરોલ. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨ – ૨૩૩૮૯૯, 

મો.િં.૬૩૫૧૫૯૦૩૭૨ 

૨૦૦૬ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૩૬૪ 
- 

કમ્પ્યુટર લબે, લાઇબ્રરેીિી 

સુનવધા. 

ઇિામદાર આર.આર.બ્રહ્મભટૃ મંડળ. 

બાકરોલ સંચાનલત, 

ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ મેડીકલ ફેસીલીટી 

ધરાવે છે. 

૫ 

કા.આચાયિ, 

એિ.આર.પટલે બી.એડ્.કોલેજ  

કરમસદ બસ સ્ટેન્ડ પાસ,ે કરમસદ. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨ – ૨૨૨૫૪૩, 

૨૨૨૦૨૪ મો. ૯૮૭૯૬૬૫૮૪૧ 

૨૦૦૮ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૩૩૨ 
- 

અભ્યાસક્રમોિે લગતી તમામ 

સુનવધાઓ, હોસ્ટેલિી સનુવધા 

કરમસદ કેળવણી મંડળ, કરમસદ 

સંચાનલત, ઉચ્ચ પ્રદિિિ તથા 

યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ સ્પધાિ 

યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૬ 

કા.આચાયિ, 

સરદાર પટલે કોલેજ ઓફ એજ્યુકિિ, 

બાકરોલ - વડતાલ રોડ, બાકરોલ. 

ફોિં િ.ં ૦૨૬૯૨ – ૨૩૨૭૩૪ 

 

૨૦૦૮ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૪૪૬ 
- 

નવિાળ વગિ ખંડ, લાઇબ્રેરી, 

લેબ, ક્મ્પ્યટુર લબે, સેનમિાર 

હોલ, સાયકોલોી, આટિ એન્ડ 

ક્રાફ્ટ, સાયન્સ જેવી લેબ, વાઇ 

ફાઇ સુનવધાથી સજ્જ સંસ્થા. 

નતરૂપનત ફાઉન્ડેિિ રસ્ટ, 

બાકરોલ સંચાનલત, સહ અભ્યાસ 

પ્રવૃનતઓમાં અગ્રસેર, 

૧૦૦% પરિયરણામ. 

૭ 

ડૉ. નહતેિભાઇ પી. પટેલ, 

આચાયિ, 

બાવીસ ગામ બી.એડ્. કોલજે, વલ્લભ 

નવદ્યાિગર. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨ – ૨૩૯૪૦૧, 

૨૩૨૭૩૪ 

૨૦૧૨ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૨૬૩ 

KCG 

Grade – 

B+ 

2.68 

ક્મ્પ્યુટર લબે, પ્રોજેક્ટર રૂમ / 

સ્પોટિસ રૂમ, સાયકોલોી લેબ, 

સાયન્સ લેબ અિ ેલાઇબ્રેરી. 

 

બાવીસ ગામ એજ્યુકેિિ રસ્ટ 

સંચાનલત, નવદ્યાિગરિી મધ્ય મા ં

િૈક્ષનણક અિે સહ અભ્યાનસક  

પ્રવૃનતથી યુવા કલા અિ ેકૌિલ્યોિી 

અનભવ્યનક્તિી તકો પુરુ પાડતુ 

કેમ્પસ. 
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૮ 

કા.આચાયિ, 

શ્રીમતી એસ. કે. િાહ(ચ્હા વાળા) 

કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિિ, કપડવંજ 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૧ – ૨૪૪૫૭૨ 

૨૦૦૭ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૩૧૬ 
- 

કમ્પ્યુટર લબે, ઇ. ટી. લબે, 

મિોનવજ્ઞાિ લેબ, સાયન્સ લેબ, 

નવિાળ મકાિ, સમૃધ્ધ 

પુસ્તકાલય. 

શ્રી કપડવજં કળેવણી મંડળ 

સંચાનલત, 

નવિાળ કોલેજ કેમ્પસ, 

૧૦૦% પરિયરણામ. 

૯ 

કા.આચાયિ, 

ધી મહેમદાવાદ એજ્યુકેિિ સોસાયટી, 

બી.એડ્. કોલજે, મહેમદાવાદ. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૪ – ૨૨૪૪૭૦, 

મો. ૯૫૫૮૦૭૨૫૦૩ 

૨૦૧૬ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૦૯૭ 
- 

નવિાળ મકાિ, પુસ્તકાલય, 

કમ્પ્યુટર લબે, સાયકોલોી 

લેબ, સાયન્સ લબે. 

ધી મહેમદાવાદ એજ્યુકેિિ 

સોસાયટી સંચાનલત, 

૧૦૦% પરિયરણામ. 

 

૧૦ 

કા. આચાયિ, 

શ્રી ક.ે ી. પટેલ કોલજે ઓફ  

એજ્યુકેિિ, ઓડ. 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨ – ૨૮૨૭૫૫, 

૨૮૨૦૦૪, મો. - ૯૯૨૫૦૯૩૧૯૪ 

૨૦૦૫ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૨૨૫ 
- 

નવિાળ મકાિ, સમૃધ્ધ 

પુસ્તકાલય, કમ્પ્યુટર લેબ, 

ઇન્ટરિેટિી સુનવધા, ભાઇઓ/ 

બહેિો માટ ેહોસ્ટેલિી સુનવધા 

સાયકોલોી લેબ, ીમખાિા. 

શ્રી ઓડ એજ્યુકેિિ સોસાયટી 

સંચાનલત ૧૦૦% પરિયરણામ. 

 

૧૧ 

ડૉ. દીિેિચન્દ્ર એસ. માલી, 

આચાયિ, 

શ્રીમતી ધારીણીબેિ એ. િુકલા 

બી.એડ્. કોલજે, મહેમદાવાદ 

નસનધ્ધનવિાયક મંરિયદર પાસે, ખાત્રજ 

ચોકડી, મહેમદાવાદ – ૩૮૭૧૩૦ 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૪ – ૨૪૪૦૨૯ 

૨૪૪૩૬૪ 

૨૦૧૬ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૧૭૦ 

- 

 

 

 

સમૃધ્ધ નવિાળ પસુ્તકાલય 

અદ્યત્તિ કમ્પ્યુટર લબે, સ્માટિ 

ક્લાસ, ભાઇઓ/બહેિો માટે 

જમવાિી સુનવધા સાથ ે િી 

અદ્યત્તિ હોસ્ટલેિી સુનવધા.   

હીરાબા કળેવણી રસ્ટ સંચાનલત 

બી.એડ્. કોલજે ૨૦૦૫ થી 

કાયિરત ૨૦૧૬ થી સરદાર પટેલ 

યુનિવર્સિટી સાથ ેસલંગ્િ, નવિાળ 

હરિયરયાળુ ંકેમ્પસ. 
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૧૨ 

કા.આચાયિ, 

રિયક્રનશ્ચયિ કોલજે ઓફ એજ્યુકેિિ, 

આણંદ, 

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૨- ૨૬૭૪૧૨  

૨૦૦૭ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૪૨૫ 
- 

કમ્પ્યુટર લબે, નવિાળ સેનમિાર 

હોલ. 

ધ ગુજરાત રિયક્રનશ્ચયિ સર્વિસ 

સોસાયટી, અમદાવાદ સંચાનલત 

સંસ્થા છે. ઉત્તરોત્તર ભૌનતક સુનવધા 

ઓિો નવકાસ, ૧૦૦% પરિયરણામ.   

૧૩ 

કા.આચાયિ, 

ધમિજ કોલેજ ઓફ એજ્યકુેિિ,  

ધમિજ.આમ્રપાલી ટાઉિિીપ,  

પેટલાદ -ખંભાત રોડ,તા - પેટલાદ, 

ી - આણંદ, ધમિજ.  

ફોિ િ.ં ૦૨૬૯૭ - ૨૪૪૪૭૦  

૨૦૦૭ 
સ્વનિભિર કોલેજ 

૩૨૩૨૮૦ 
- 

નવિાળ મકાિ, ભાઇઓ/બહેિો 

માટે હોસ્ટેલિી સુનવધા, સમૃધ્ધ 

પુસ્તકાલય, કમ્પ્યુટર લબે, 

ઇન્ટરિેટ િી  સનુવધા.   

સંસ્કૃનત સંસ્થા ચેરિયરટેબલ રસ્ટ, 

ધમિજ સંચાનલત,  

૧૦૦% પરિયરણામ 
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