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પ�રપત

Admission for B.Ed. Special Education (Intellectual Disability)
� શન(આઈ.ડ�.) અભ્યાસક્રમની પ્
શૈક્ષ�ણક વષ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માટ� બી.એડ.સ્પેિશયલ એ�ુક�
ચ  �ુજબ રહ�શે અને કાઉન્સે તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨૨ને સવાર� ૧૦.૩૦ કલાક� એમ.બી.પટ�લ 
પ્ર�ક્રયા નીે
કોલેજ ઓફ એ�� ુક�શન , સરદાર પટ�લ � ુિનવિસ�ટ� , વલ્લભ િવદ્યાનગર ખાતે પ્રવેશાથ�ઓએસ
�બ� �ુલાકાત માટ� અ� ૂક હાજર રહ�વા િવનંતી , અન્યથા આપનો મેર�ટ પ્રમાણેનો પ્રવેશ હ� 
નહ�. અલગથી કોઈ પત્રવ્યવહાર ક� કોલ લેટર મોકલવામાં આવશે .
તાર�ખ

િવગત

ખાસ ન�ધ

િવદ્યાથ�ઓએ પ્રવેશ ફોમર્ તથા તમામ અસલ દસ્તાવેજ �ુિનવ માન્ હ�લ્ સેન્ટરમાંથી
પરત લેવાના રહ�શે. અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી દરમ્યાન  કોઈ િવસંગતતા જણાશે ત
�
પ્રવેશ ફોમર્ રદ કરવામાં.
તેવા િવદ્યાથ �ું 

૦૪/૦૬/૨૦૨૨

� ુિનવિસ�ટ� પોટર્લ ઉપર તાર�ખ: ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ બપોરના ૧.૦૦ કલાકથી તાર�ખ:

થી

ુ ી િવદ્યાથ� ઓનલાઈન ફોમર્ ભર� શકશે ત્યારબાદ �ુિનવિસ�ટ� પોટર્લ
૧૯/૦૬/૨૦૨૨ �ધ

૧૯/૦૬/૨૦૨૨

થઈ જશે. ત્યારબાદ િવદ્યાથ� ઓનલાઈન ફોમર્ ભર� શકશે નહ� તથા ભરાયેલ ફોમર્ની 
તથા તમામ અસલ દસ્તાવેજ ફર�યાત એ.બી.પટ�લ કોલેજ ઓફ એ�� ુક�શન,સરદારપટ�લ 
ુ ીમાં
� ુિનવિસ�ટ� ખાતે  Eligibility ની ચકાસણી માટ� તાર�ખ :-૨૦/-૬/૨૦૨૨, ૫.૦૦ કલાક �ધ

૨૦/૦૬/૨૦૨૨

ર�ૂ કરવાના રહ�શે. ચકાસણી બાદ તમામ અસલ દસ્તાવેજ પરત લેવાના રહ�શ.
(ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવાના સમયે િવધાથ�એ પોતાનો જ મોબાઇલ નંબર તથા -મેઇલ 
આઈ.ડ�. આપ�,ંુ  સાઇબર ક�ફ�વાળાનો મોબાઇલ નંબર ઈ-મેઈલ  આપ� નહ
ંુ
�.)

૨૨/૦૬/૨૦૨૨

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ બપોર� ૧૨.૦૦ કલાક� પ્રોિવઝનલ મેર�ટ �ુિનવિસ�ટ� વેબસાઇ
www.spuvvn.edu/student_cornaer/admission/B.Ed.SpecialEducation ( ID) ઉપર �ુકવામાં આવશે. જો
િવદ્યાથ�ને પોતાના મેર�ટન
Criteriaમાં કોઈપણ િવસંગતતા જણાય તો એ�પ્લક�શન નંબર અને મ
�
માકર્શીટ સાથે ુરંત એ
.બી.પટ�લ કોલેજ ઓફ એ�� ુક�શન,સરદાર પટ�લ � ુિનવિસ�ટ�ખાતે તા.
�
૨૪/૦૬/૨૦૨૨ ને સાં� ૫.૦૦ કલાક પહ�લા �ણ કરવાની રહ�શે. ત્યારબાદ ુધારા
�ગેની કો
ર�ૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ.

ફાઇનલ મેર�ટ

તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૨ બપોર� ૧૨.૦૦ કલાક� ફાઇનલ મેર�ટ � ુિનવિસ�ટ� વેબસાઇટ

૨૪/૦૬/૨૦૨૨

www.spuvvn.edu/student_cornaer/admission/B.Ed.SpecialEducation (
�ુકવામાં આવશે.

ID) ઉપર

ણ

૨૭/૦૬/૨૦૨૨

તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ સવાર� ૧૦.૩૦ કલાક� એમ.બી.પટ�લ કોલેજ ઓફ એ�� ુક�શન

, સરદાર

પટ�લ � ુિનવિસ�ટ�, વલ્લભ િવદ્યાનગર ખાતે કાઉન્સે�લ�ગ ય.
૨૭/૦૬/૨૦૨૨

િવદ્યાથ�ને પ્રવેશ મળેલ છે તે �ગેનો મેમો મેળવી તે કોલેજ ખાતે ત: ૨૭/૦૬/૨૦૨૨

થી

ુ ીમાં ફ� ભર� પોતાનો
બપોર� ૧૨.૦૦ કલાકથી તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ સાંજના ૪.૦૦ કલાક �ધ

૩૦/૦૬/૨૦૨૨

પ્રવેશ ફર�યાત કન્ફમર્ કરાવવાનો ર.

૦૨/૦૭/૨૦૨૨

ખાલી રહ�લ સીટોની મા�હતી � ુિનવિસ�ટ� વેબસાઇટ પર �ુકવામાં આવશે.
અગત્યની �ૂચનાઓ

� શન(આઈ.ડ�.) કાઉન્સે�લ�ગ માટ� પોતાનો મેર�ટ નંબર
૧. િવદ્યાથ�ઓએ .એડ.સ્પેિશયલ એ�ુક�
� ુિનવિસ�ટ� વેબસાઇટ

www.spuvvn.edu/student_cornaer/admission/B.Ed.SpecialEducation

(ID) ઉપર �ુક�લ મેર�ટ લીસ્ટમાંથી મેળવી લેવાનો રહ�શ.
� શન(આઈ.ડ�.) પ્રવેશ કાઉન્સે�લ�ગમ૨ કલાક પહ�લા હાજર
૨. િવદ્યાથ�એ .એડ.સ્પેિશયલ એ�ુક�
થવા�ું રહ�શે.
� શન(આઈ.ડ�.) પ્રવેશ કાઉન્સે�લ�ગમાં પોતાના અર�પત્
૩. િવદ્યાથ�એ .એડ.સ્પેિશયલ એ�ુક�
નકલ સાથે તમામ માકર્શીટ , �િત�ું પ્રમાણ ,સ્�ૂલ �લિવ�ગ સ�ટ��ફક�, આવક�ું પ્રમાણ , નોન 
�ક્રિમલેયર પ્રમાણપત્ર અને જ�ર� તમામ દસ્તાવેજોની સ્વપ્રમા�ણત નકલ સાથે હ.
�
૪. � ુજરાત સરકારશ્રીના કોિ-૧૯ ની વખતોવખતની ગાઇડલાઇન�ું �સુ ્તપણે પાલન કરવા ું રહ�શ
.

નંબર :
વલ્લભ િવદ્યાન

કાયર્કાર� � ુલસ�ચ

તાર�ખ: ૦૧/૦૬/૨૦૨૨
નકલ રવાના:
૧) આચાયર્શ ,એમ.બી.પટ�લ કોલેજ ઓફ એ�� ુક�શન ,સરદાર પટ�લ � ુિનવિસ�ટ� , વલ્લભ િવદ્યાન
તરફ ઉપરોક્ત તાર�ખોને ધ્યાનમાં રાખી આગળની કાયર્વાહ� સા�ું તથા િવદ્યાથ�ના િનયત ત
ુ ીમાં આપના િવભાગના મેઈલ પર આવેલા �ધ
ુ ારા �ગેની કાયર્વાહ� કરવા સાુ � .
�ધ
૨) િનયામકશ્ , કોમ્પ્�ુટર સેન , સરદાર પટ�લ � ુિનવિસ�ટ� , વલ્લભ િવદ્યાનગર તરફ આગળ
કાયર્વાહ� સાુ � .
� શન(આઈ.ડ�.)નો અભ્યાસક્રમ ચલાવતી કોલેજ.બી.પટ�લ કોલેજ ઓફ
૩) બી.એડ.સ્પેિશયલ એ�ુક�
એ�� ુક�શન તરફ

