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અસ્વીકરણ (Disclaimar)
આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના તથા તેની સંલગ્ન કોલેજોના શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ અભ્યાસક્રમો માટે નોંઘણી કરાવનાર
ઉમેદવારોને સુશવઘાહેત ુ સંસ્થાએ આ માહહતી પુસ્સ્તકા યુશનવશસિટીના કાયદા કાન ૂન અને અશઘશનયમને આશઘન
સંક્ષક્ષપ્ત કરી છે . આ માહહતી પુસ્સ્તકા તૈયાર કરવા માટે મહત્તમ કાળજી લેવામાં આવી છે . કોઇપણ શવસંગતતાના
હકસ્સામાં આઈ.આઈ.ટી.ઈ. એકટ- 2010 ના કાયદા અને અશઘશનયમો આખરી માનવામાં આવિે.
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કુ લપતિશ્રીનુું આહ્વાન…

તિય તિત્રો,
ભારિીય તિક્ષક િતિક્ષણ સુંસ્થાન, ગુજરાિના સ્વપ્નસેવી બનવા િાટે હુું િિને બબરદાવુું છું. જ્યારે સિગ્ર દુતનયાિાું ધનની સાપેક્ષે મ ૂલ્યોનો હ્રાસ થઈ
રહ્યો છે , ત્યારે દરે ક વ્યકકિ દુન્યવી આનુંદ િાટે સાિાન્યિઃ સુંપતિનો જ તવચાર કરિી હોય છે . પરું ત ુ આ બાબિે િિે એ સહુથી અનોખા છો. અનોખા
હોવા િાટેન ુંુ એક કારણ એ છે કે િિે ભતવષ્યિાું ડોકકયુું કરી િકો છો. કુ િળાું બાળકોનુું ભતવષ્ય ઘડવુું િે પુખ્િ વ્યકકિની એવી નૈતિક ફરજ છે કે જે
િેિને સમ ૃદ્ધિ િરફ દોરી જાય, નહીં કે સુંપતિ િરફ. િાુંગ અને પુરવઠાની સાપેક્ષે તવચારીએ િો સુંપતિ ક્ષબણક મ ૂલ્ય ધરાવે છે . પરું ત ુ સમ ૃદ્ધિ કોઈકના
જીવનિાું િાિા અને િાુંતિ લાવે છે . તિક્ષક આ સુંદભે દે વદૂ િ છે . કારણ કે િે જીવનિાું જ્ઞાન રૂપી સમ ૃદ્ધિથી િાપ્િ થિાું આનુંદ િરફ દોરી જાય છે .
પરું ત ુ આવા અસરકારક, અસરદાર અને તવચક્ષણ તિક્ષકની િાલીિ કયાું? આ િશ્નનો ઉિર છે , ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ ટીચર એજ્યુકેિન. હુું ચોક્કસ
િાનુું છું કે િિે યોગ્ય સુંસ્થાની પસુંદગી કરી છે . આ એક એવુું તવદ્યાધાિ છે કે જ્યાું ભારિીય સુંસ્કૃતિના સાત્ત્વક ચકરિાથો સુંગ્રહાયેલા છે અને િે ભાતવ
તિક્ષકોિાું દૃ ન્ષ્ટગોચર થાય િેવા કૌિલ્યો, િાકહિી અને િહાવરો િાપ્િ કરવાિાું સહાયરૂપ બને.
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. કોઈ એવુું સુંસ્થાન નથી કે જ્યાું અિે િાળાિાું િીખવે િેવા તિક્ષકોને િૈયાર કરવાનુું સ્વપ્ન સેવિા હોઈએ. અિારું ુ સ્વપ્ન તવિાળ છે
અને અિે ઇચ્છીએ છીએ કે આ તિક્ષકો ઉચ્ચતિક્ષણની સિન્ષ્ટિાું પણ ખીલે; તવદ્યાકીય તવષયોના જ્ઞાનની સાથોસાથ િીખવવાની કળા એ અિારો
બીજિુંત્ર છે અને િેથી જ અિે ચાર વષષના ઇનોવેટીવ ઇન્ન્ટગ્રેટેડ તિક્ષણ િતિક્ષણના અભ્યાસક્રિો તવદ્યાથીઓ સિક્ષ મ ૂક્યા છે . આ અભ્યાસક્રિોનુું ફલક
તવસ્ત ૃિ છે અને િેિાું અભ્યાસક્રિ અનુરૂપણની સાથોસાથ ભાતવ તિક્ષકોિાું તવધતવધ કૌિલ્યોનો તવકાસ થાય છે . તિક્ષક જે ગાઈ િકે છે , બચત્ર દોરી િકે
છે , અબભનય કરી િકે છે , સિજાવી િકે છે , તવસ્ત ૃતિકરણ કરી િકે છે , ચચાષ કરી િકે છે , રિિો રિી િકે છે , જ્ઞાન તપપાસુ છે ; ટૂુંકિાું, તવદ્યાથીઓનો
આદિષ તિક્ષક એ છે કે જે અધ્યેિાની ઇચ્છા મુજબની રીતિિાું િાકહિીનો ખજાનો િેિની સિક્ષ મ ૂકે - એ અિારું ુ ઘ્યેય છે . ભાતવ તિક્ષકો િેિની બક્ષતિજોને
તવષયના ઊંડાણ સુઘી તવસ્ત ૃિ કરવા િાટે અિારા અનુસ્નાિક અભ્યાસક્રિોિાું પણ જોડાઈ િકે છે . આ અભ્યાસક્રિો િાકહિીને િેના ‘જ્ઞાન’િાું િબદીલ
કરી િકાય િે રીિે તવકસાવવાિાું આવ્યા છે . આવનારા સિયને પારખી િકે િેવા તિક્ષક-િતિક્ષકોની રાજ્ય અને સિાજને િાિી જરૂર છે . તિક્ષણ ક્ષેત્રિાું
કારકકદી િાત્ર તિક્ષક બનવા સુધી જ તસતિિ નથી. ઝડપથી બદલાઈ રહેલા તવશ્વિાું પકરવિષનને પારખીને, િેને િાટેન ુંુ અનુકુલન સાધીને તિક્ષણ ક્ષેત્રિાું
નવી પિતિઓ, નવા તવચારો અને નવી િકક્રયાઓ િૈયાર કરનારા તવિેષજ્ઞોની સિિ જરૂર રહેવાની છે . આઈઆઈટીઈના તવતવધ અભ્યાસક્રિો પ ૂણષ કયાષ
બાદ િિે તિક્ષક િરીકેની કારકકદીથી આગળ વધીને ક્ષેત્રિાું નીતિ તવશ્લેષક (પૉબલસી એનાબલસ્ટ), તવદ્યાકીય અતધક્ષકો, િાપન અને મ ૂલ્યાુંકનકારો,
અભ્યાસક્રિ રચતયિાઓ, પાઠયપુસ્િકના તવષયવસ્તુના લેખકો, ઈ-કન્ટેન્ટ ડેવલપસષ જેવી તવતવધ શ્રેણીઓિાું ઉપલબ્ધ િકોને ઝડપીને પોિાની તવતિષ્ટ
કારકકદી તવકસાવી િકો છો. સુંસ્થાન હૃદયપ ૂવષક ઇચ્છે છે કે િૈક્ષબણક સિાજની જરૂકરયાિોની આપ ૂતિિ કરવી અને િેથી જ અિે ખ ૂબ જ તવતિષ્ટ અભ્યાસક્રિો
તવદ્યાથીઓ સિક્ષ મ ૂક્યા છે .
િાળા અને સિાજ, અઘ્યેિા અને અઘ્યાપકો, વાલીઓ અને સમુદાયો, નીતિ ઘડનારાઓ અને તવદ્યાકીય અતધક્ષકો કે જેઓ તવકાસ અને સમ ૃદ્ધિના િાગષને
ખદૂું વા િાટે એક સ્પષ્ટ અને કદિાસ ૂચક િાગષ ધરાવિા અભ્યાસક્રિો ઇચ્છે છે . અિારા સુંિોઘન અભ્યાસક્રિોિાું એ વાિ સ્વયું સ્પષ્ટ છે કે અિારું ુ ધ્યેય
િે સુંિોધનના તનષ્કષોને િુંત્રને ખ ૂબ સરળિાથી અિલીકરણિાું લાવી િકે િેવા એવા જ્ઞાનથી અિારા તવદ્યાથીઓને સમ ૃિ કરવાનુું છે .
હકારાત્િક અબભગિથી તવચારો, પડકારોને ઝીલવાનો આત્િતવશ્વાસ કેળવો અને સુંિોધનની વાસ્િતવક આભાને સ્ુકરિ કરો; સુંિોધનને બળવિર
બનાવવા િાટે િિારા સાિર્થયષનો સાયુજ્ય સાધવાનો તવચાર કરો કે જે વ્યવહારુ, િયોગિીલ, તુલનાત્િક અને ઐતિહાતસક હોય.
શ્રી નરે ન્ર િોદીજીએ આ સુંસ્થાનની સ્થાપના વખિે જ િેિના િનિાું રહેલા આ ઘ્યેયને સ ૂચક રીિે જણાવ્યુું હતુું કે િે સમુદાયના તવકાસ િાટે , િાકહિીના
સુંવઘષન િાટે, ભારિીયિાના િચાર િાટે કે જેિાું જ્ઞાનથી તવિેષ પતવત્ર કશુું જ નથી, "न हि ज्ञानेन सदृशं पहित्रहिि हिद्यते".
િિને i3T િાટે ખ ૂબ ખ ૂબ શુભેચ્છાઓ અને આપ સહુને સુંસ્થા િાુંગણિાું ઉત્સાહપ ૂવષક અભ્યાસ કરિા જોવાની અપેક્ષા સહ.
સિગ્ર તવશ્વને “िसुधि
ै कु टु म्बकि्।” બનાવવાની અપેક્ષા સાથે આ સુંદેિ િસરાવિો િેવી અભ્યથષના સહ...
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Indian Institute of Teacher Education
ભાતવ તિક્ષકોનુું સુંવધષન
ગુજરાત સરકારના એક્ટ 8/2010 દ્વારા સ્થાશપત ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન એ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ માટે સમશપિત ગુજરાત રાજ્યની
જાહેર યુશનવશસિટી (સ્ટે ટ પબ્લલક યુશનવશસિટી) છે , જે સમગ્ર દક્ષક્ષણ એશિયાના દે િોમાં શવશિષ્ટ છે . આ યુશનવશસિટી ભારતના માન.
પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીની દીઘઘદૃષ્ષ્ટનું પહરણામ છે . જેમાં વૈશિક િૈક્ષક્ષણક કૌિલ્યોથી
સુસજ્જ અને ભારતીય જ્ઞાન અને મ ૂલ્યોની ઊંડી સમજ ધરાવતા તથા શવિની િાળાઓમાં અધ્યાપન માટે સક્ષમ હોય તેવા શિક્ષકોનું
ઘડતર થાય. માન. શ્રી નરે ન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન છે કે આઈઆઈટીઈમાં માત્ર ભારત જ નહીં સમગ્ર શવિ માટે સવોત્તમ શિક્ષકો તૈયાર થાય
જે શવિમાં જ્યાં પણ અધ્યાપનકાયઘ કરતા હોય ત્યાં ભારતીય મ ૂલ્યોને પ્રસરાવે.
21મી સદી જ્ઞાનોપાર્જન અને જ્ઞાનને પ્રસરાવવાની હિે એમ મનાય છે . આજના સમયમાં શિક્ષણ ફક્ત સ્નાતક/અનુસ્નાતક (UG/PG)ની
હડગ્રીઓ નથી, પરં ત ુ વ્યસ્ક્તનો બહપ
ુ હરમાણીય શવકાસ છે . સવઘ વ્યાપક સુયોજન માટે સમાજની આ મુખ્ય જરૂહરયાત તરફ ધ્યાન આપતાં
નવીન, શનવાસી, એકીકૃત, સંકક્ષલત હડગ્રીઓ માટે નો શવચાર પ્રગટ થાય છે . ચોતરફથી સવઘશ્રષ્ે ઠનું આહ્વાન કરવું અને તેને ભાશવ પેઢીમાં
કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર ઉત્તેજન આપવું તે ભારતીય નીશત રીશત રહી છે .
સુપ્રશસદ્ધ ભારતીય શિક્ષણિાસ્ત્રી અને તત્વજ્ઞાની શ્રી હકરીટ જોિીએ અમને આ યુશનવશસિટી માટે અભ્યાસક્રમ શવકસાવવા માટે માગઘદિઘન
અને પ્રેરણા આપી. જે થકી અમારો અભ્યાસક્રમ સમ ૃદ્ધ બન્દ્યો છે . અગ્રણી રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય શવદ્વાનોએ અભ્યાસક્રમનાં શવકાસમાં
પોતાનો સહહયારો ફાળો આપ્યો છે . સંસ્થાનો માત્ર એક જ વાક્યનો મુરાલેખ (motto) છે – વૈતશ્વક તિક્ષકોનુું સુંવધષન જે શવિભરની
િાળાઓમાં અધ્યાપન કરી િકે . પ્રવતઘમાન સમયની આ તાતી જરૂહરયાત છે કારણકે , વૈશિક સ્તરે પણ સારા શિક્ષકોની અછત છે .
ુ ી કરવામાં આવી છે .
IITEની સ્થાપના શવિને કુ િળ શિક્ષકો પ્રદાન કરવાના હેતથ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રહક્રયામાં કૌિલ્ય એ ચાવીરૂપ છે . તેથી જ આઈઆઈટીઈમાં કૌિલ્ય શવકાસ એ સંકક્ષલત તાલીમી અભ્યાસક્રમનો
અંતગઘત ભાગ છે . અમે એવા શવશિષ્ટ અભ્યાસક્રમના સુશનશિત કાયઘક્રમો દ્વારા અમે કૌિલ્યના શવકાસની તાલીમ પર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત કયુું
છે ; જેવા કે માત ૃભાષા અને અંગ્રેજીમાં પ્રત્યાયન કૌિલ્ય, ન ૃત્ય, નાટય (શથયેટર), ક્ષચત્રકળા અને પફૉશમિંગ આર્ટઘ સ વગેરે. અમે શવદ્યાથીઓ
પોતાની કારહકદીની િરૂઆતમાં જ્યારે તેઓ જે આ વ્યાવસાશયક શવિમાં પગલું માંડે ત્યારે પોતાના શિક્ષક તરીકે ની િરૂઆતની કારહકદીમાં
સ્પધાઘત્મક લાભ મળી રહે તે માટે વ્યવસાશયક કુ િળતા વધારવામાં માનીએ છીએ.
દૃ ન્ષ્ટ (તવઝન)
ભારતીય પરં પરાના પહરવતઘનિીલ જ્ઞાન સાથે ભાશવ શિક્ષકોને તૈયાર કરવા અને શિક્ષક પ્રશિક્ષણની નવી પરં પરાના પ્રારં ક્ષભક સમયમાં
શિક્ષકોના આંતહરક શવકાસ પર ભાર આપવો.
તિિન
શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં એવા સંકક્ષલત અભ્યાસક્રમો પ ૂરા પાડવા કે જે મ ૂલ્ય શિક્ષણ અને વૈશિક દૃ ષ્ષ્ટકોણ તથા આંતરમાળખાકીય રીતે
ક્ષચષ્ન્દ્હત અને વ્યાખ્યાશયત થયેલા હોય.
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ઉદ્દે િો
યુશનવશસિટીનો ઉદ્દે િ એવા કુ િળ વ્યાવસાશયક શિક્ષકો તૈયાર કરવાનું છે કે જે સામાન્દ્ય રીતે માનવતાની અને ખાસ કરીને સમાજની
સેવા કરે .
યુશનવશસિટીના ઉદ્દે િો, દૃ ષ્ષ્ટ અને ધ્યેયો આ મુજબ છે .


શિક્ષક પ્રશિક્ષણના નવા કાયઘક્રમો શવકશસત કરી અમલમાં મ ૂકવા કે જેઓ યુશનવશસિટીના શવદ્યાથીઓને શિક્ષણ અને તાલીમ
દ્વારા તેમને એક અક્ષભન્ન વ્યસ્ક્તત્વવાળા શિક્ષકોમાં તબદીલ કરે .



વૈશિક કક્ષાના માનદં ડ ધરાવતા અભ્યાસક્રમો આધાહરત તાલીમ પ ૂરી પાડવી જેમાં ભારતીય અને પશિમી પરં પરાના શવધશવધ
શવચારોનું સુઘહટત સંયોજન હોય.



૨૧મી સદીના શવદ્યાથીઓમાં જીવનલક્ષી કૌિલ્યોની ભાશવ જરૂહરયાતો અને પડકારોને પહોંચી વળવાની ક્ષમતા શવકસાવતા
શિક્ષકોને સજ્જ કરવા.



શવિમાં સાવઘશત્રક માનવ મ ૂલ્યોનો પ્રકાિ ફેલાવી િકે તે માટે ભાશવ શિક્ષકોને તાલીમ આપી તેમનું ઘડતર કરવુ.ં



શિક્ષણ ક્ષેત્રે ભારતીય ગુરુ-શિષ્ય પરં પરા પર આધાહરત શિક્ષક-શવદ્યાથી સંસ્કારોનું શસિંચન કરવુ.ં



શિક્ષણ ક્ષેત્રે અદ્યતન સંિોધનને પ્રોત્સાહન આપવું અને તેના પહરણામો માતા-શપતા, શિક્ષકો અને બ ૃહદ સમાજ સાથે વહેંચવા.



ઓનલાઇન કાયઘક્રમો, ડોક્યુમન્દ્ે ટરી, ગીત-સંગીત, નાટય અને હફલ્મો જેવાં માધ્યમો દ્વારા શિક્ષક પ્રશિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અને
અધ્યયન અધ્યાપન સામગ્રીના શવકાસમાં રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં



પદ્ધશતિાસ્ત્ર અને જ્ઞાન પ્રણાલીઓમાં આંતરરાષ્રીયતાના સંશ્લેષણનો સવોત્તમ હેત ુ ધરાવતા કાયઘક્રમો હાથ ધરવા અને
અમલમાં મ ૂકવાં અને તેવી પ્રવ ૃશત્તઓને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં



મન, જીવન અને િરીરના પ્રશિક્ષણના યુશનવશસિટીના સવોચ્ચ ઉદ્દે િને પ્રોત્સાહન આપવા અને માનવતાના ભાવોને એકીકૃત
કરવા.



ભારતીયતાના જ્ઞાન, સવોચ્ચ બુદ્ધદ્ધમત્તા અને અખ ૂટ સર્જનાત્મકતાને પ્રશતક્ષબિંક્ષબત કરવા શિક્ષણ પ્રણાલીમાં નવીનતાઓનો
પહરચય કરાવવો અને તેન ું સંવધઘન કરવુ.ં
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િવેિ કાયષક્રિ 2020
વષઘ 2020 નો શવગતવાર પ્રવેિ કાયઘક્રમ આ મુજબ રહેિે.
િવ ૃતિ

િારીખ, વાર અને સિય



ઓનલાઇન અરજી પત્રક ભરવાની િરૂઆત



10.06.2020 (બુધવાર), from 03.00 pm.



ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ



06.07.2020 (સોમવાર), up to 6.00 pm



i3T તિક્ષક િતિક્ષણાથી િાટે એકીકૃિ કસોટી



12.07.2020 (રશવવાર), 10.00 am
સ્થળ પર હાજર થવાનો સમય



i3T ના પરીણામની જાહેરાત



17.07.2020 (શુક્રવાર), 06.00 pm



GDPI – Ph.D. and M.Phil.



19.07.2020 (રશવવાર)



કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ અને પ્રવેિ – B.Ed. and B.Ed.-M.Ed.



20.07.2020 (સોમવાર) થી 25.07.2020 (િશનવાર)



કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ અને પ્રવેિ M.Ed. and M.Sc./M.A.-M.Ed.



24.07.2020 (શુક્રવાર)



કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ અને પ્રવેિ – B.Sc.-B.Ed., B.A.-B.Ed.



25.07.2020 (િશનવાર)



ઓનલાઇન શવદ્યાથી અક્ષભમુખતા કાયઘક્રમ



27.07.2020 (સોમવાર) to 31.07.2020 (શુક્રવાર)



સત્રની િરૂઆત



01.08.2020, (િશનવાર)

અસ્વીકરણ:- કોશવડ-૧૯ની મહામારીના સંદભઘમાં ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને અન્દ્ય વૈઘાશનક સંસ્થાએ જાહેર
કરે લા શનદે િોને આશઘન આ કાયઘક્રમ પુન:ગહઠત થઈ િકે છે .
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િવેિ િાગષદિષન
કાયષક્રિની તવગિ


ગુજરાત સરકાર દ્વારા શિક્ષક–પ્રશિક્ષણના ઊચ્ચ ઘોરણો પ્રસ્થાશપત કરવાના હેત ુ અને દૃ ષ્ષ્ટકોણથી ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાનની સ્થાપના કરવામાં
આવેલ છે . આ યુનીવશસિટીમાં બી.એસસી.-બી.એડ., બી.એ.-બીએડ., બી.એડ., બી.એડ.-એમ.એડ., એમ.એસસી./એમ.એ.-એમ.એડ., એમ.એડ., એમ.ફીલ.
અને પીએચ.ડી. જેવા અભ્યાસક્રમો કરવાની સુશવઘા સાથે સંલગ્ન શવશવઘ કોલેજો અને સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિનમાં ચાલતા શવશવઘ અભ્યાસક્રમો કરવા
ઇચ્ુક લાયકાત ઘરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી પ્રવેિ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .
A – સ્નાિક (યુજી) તિક્ષણ-િતિક્ષણ કાયષક્રિો


4 વષઘનો સંકક્ષલત બી.એસસી.-બી.એડ. (B.Sc.-B.Ed.)



4 વષઘનો સંકક્ષલત બી.એ.-બી.એડ. (B.A.-B.Ed.)



2 વષઘનો બી.એડ. (B.Ed.)

B – અનુસ્નાિક (પીજી) તિક્ષણ–િતિક્ષણ કાયષક્રિો


3 વષઘનો સંકક્ષલત એમ.એસસી./એમ.એ.-એમ.એડ. (M.Sc./M.A.-M.Ed.)



3 વષઘનો સંકક્ષલત બી.એડ.-એમ.એડ. (B.Ed.-M.Ed.)



2 વષઘનો એમ.એડ. (M.Ed.)

C - તિક્ષણિાું સુંિોધન કાયષક્રિો


એમ.ફીલ. (M.Phil.)



પીએચ.ડી. (Ph.D.)

આ યુજી અને પીજી અભ્યાસક્રમો ઉચ્ચ પ્રાથશમક, માઘ્યશમક અને ઉચ્ચતર માઘ્યશમક િાળાઓના શિક્ષક પ્રશિક્ષણની જરૂહરયાતોની આપ ૂશતિ માટે રચાયેલ
છે કે જયાં શવષયોનું સ્વરૂપ મ ૂળભ ૂત હોય છે અને શવઘાથીઓએ મ ૂળભ ૂત શવભાવનાઓ િીખવાની હોય છે . અભ્યાસક્રમના મ ૂળતત્વો શિક્ષક પ્રશિક્ષણ
પાયાની બાબતો અને શવષયો સાથે સલંગ્ન છે . આ પ્રવેિો આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના નીશત-શનયમોને આશઘન રહેિે.
યુશનવશસિટી આ ઉપરાંત શિક્ષણિાસ્ત્રમાં એમ.ફીલ./પીએચ.ડી. માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંશત્રત કરવામાં આવે છે કે જેઓ પોતાનો
અભ્યાસ આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિનમાં હાથ ધરી િકે .

કાયષક્રિ ઇન્ટે ક
કાયષક્રિ
બી.એસસી.-બી.એડ.

સેન્ટર / કોલેજ
સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

બેઠક
100

િાઘ્યિ
અંગ્રેજી

તવષયો/પિતિઓ
ગક્ષણત, ભૌશતકિાસ્ત્ર, રસાયણિાસ્ત્ર,
વનસ્પશતિાસ્ત્ર

બી.એ.-બી.એડ.

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

100

અંગ્રેજી

અંગ્રેજી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, ઇશતહાસ, ભ ૂગોળ

બીએડ.-એમ.એડ.

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

50

અંગ્રેજી

ગુજરાતી, હહન્દ્દી, અંગ્રેજી સંસ્કૃત, ગક્ષણત,
શવજ્ઞાન, સામાજજક શવજ્ઞાન

એમ.એડ.

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

50

અંગ્રેજી

શિક્ષણિાસ્ત્ર



એમ.એસસી./

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

50

અંગ્રેજી

ગક્ષણત, ભૌશતકિાસ્ત્ર, રસાયણિાસ્ત્ર,



એમ.એ.-એમ.એડ.

વનસ્પશતિાસ્ત્ર, અંગ્રેજી

એમ.ફીલ

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

20

અંગ્રેજી

શિક્ષણિાસ્ત્ર

પીએચ.ડી.

સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન, IITE

14

અંગ્રેજી

શિક્ષણિાસ્ત્ર

બી.એડ.

સંલગ્ન કોલેજો

ગુજરાતી

ગુજરાતી, અંગ્રેજી (LL & HL), સંસ્કૃત, ઉદુઘ ,

/અંગ્રેજી

હહન્દ્દી, ગક્ષણત, શવજ્ઞાન, સામાજીક શવજ્ઞાન,

ગુજરાતી

શિક્ષણિાસ્ત્ર

એમ.એડ.

શ્રી રામબા જજલ્લા શિક્ષણ અને

2950

50

તાલીમ ભવન, પોરબંદર
એમ.ફીલ. અને પીએચ.ડી.માં બેઠકની સંખ્યામાં વઘ-ઘટ સંભવ છે .

7

નામાનાં મ ૂળતત્વો, અથઘિાસ્ત્ર, BOM, કૃશષશવજ્ઞાન

િવેિ લાયકાિના ધોરણો
કાયષક્રિ
B.Sc.-B.Ed.
B.A.-B.Ed.

સિયગાળો
4 વષઘ
(8 Semesters)

િવેિના ધોરણો
ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસ્થાશપત શનયમોને આશઘન માન્દ્ય ઉચ્ચતર



માઘ્યશમક અથવા શસશનયર માઘ્યશમક િાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા દ્વારા પ્રમાક્ષણત 10+2
પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ

B.Ed.

2 વષઘ
(4 Semesters)

ઉમેદવારે સ્નાતક હડગ્રી અને/અથવા અનુસ્નાતક હડગ્રીમાં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ



સાથે શવજ્ઞાન / સામાજજક શવજ્ઞાન / માનવશવદ્યાઓ, શવજ્ઞાન અને ગક્ષણતમાં
સ્પેશ્યલાઇઝેિન સાથે 55% ગુણ ઇજનેરી સ્નાતક અથવા અન્દ્ય સમકક્ષ હડગ્રી ઘરાવતા
હોય

B.Ed.-M.Ed.

3 વષઘ
(6 Semesters)

માન્દ્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી શવજ્ઞાન / સામાજજક શવજ્ઞાન / માનવશવદ્યાઓમાં યુજીસી



માન્દ્ય યુશનવશસિટીમાંથી અનુસ્નાતક હડગ્રીમાં ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ અથવા
સમકક્ષ ગ્રેડ

M.Ed.

2 વષઘ
(4 Semesters)



ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ અથવા સમકક્ષ ગ્રેડ
(1) બી.એડ.
(2) બી.એસસી.-બી.એડ. અથવા બી.એ.-બી.એડ.
(3) બી.એલ.એડ.
(4) ડી.એલ.એડ. સાથે સ્નાતક હડગ્રી (ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે)

M.Sc./M.A.M.Ed.

3 વષઘ
(6 Semesters)

(1) IITE અથવા અન્દ્ય સંસ્થામાંથી બી.એસસી.-બી.એડ./બી.એ.-બી.એડ.અથવા અન્દ્ય
સમકક્ષ અભ્યાસક્રમ કે જે યુજીસી માન્દ્ય યુશનવશસિટી દ્વારા ચલાવવામાં આવતો હોય
તેમાં 50% ગુણ અથવા સમકક્ષ ગ્રેડ
અથવા
(1) યુજીસી

માન્દ્ય

યુશનવશસિટીમાંથી

બી.એસસી.

(ભૌશતકિાસ્ત્ર/

રસાયણિાસ્ત્ર/

વનસ્પશતિાસ્ત્ર/ ગક્ષણત), બી.એ. (અંગ્રેજી) ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ અથવા સમકક્ષ
ગ્રેડ યુજીસીના ઘોરણ અનુસાર
અને
(2) એન.સી.ટી.ઈ.ના ઘોરણો અનુસાર

બી.એડ.માં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ અથવા

સમકક્ષ ગ્રેડ
M.Phil.

િાત્ર પ ૂણષ સિય



18 િકહના
(Minimum 3
terms)

Ph.D.

સંસ્થાનમાંથી

શિક્ષણિાસ્ત્ર

શવષયમાં

અથવા

તેને

સમાન

શવદ્યાિાખામાંથી

અનુસ્નાતકની હડગ્રી અથવા તેને સમકક્ષ (AIU દ્વારા પ્રમાક્ષણત) ઓછામાં ઓછા 55%
ગુણ સાથે (અથવા તેની સમકક્ષ ગ્રેડ કે જ્યાં ગ્રેહડિંગ પદ્ધશત અમલમાં હોય ત્યાં)

પ ૂણઘ સમય
3 વષઘ
(Minimum 6
terms)

UGC અને/અથવા DCE દ્વારા પ્રમાક્ષણત કોઇપણ યુશનવશસિટી અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ



5% ગુણની છૂટ, 55% માંથી 50% અથવા સમકક્ષ ગ્રેડમાં છૂટ એસ.સી./એસ.ટી./
ઓ.બી.સી.(નોન હક્રશમલેયર)/શવકલાંગ અને અન્દ્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારોને જે તે

8

Part time
(ખુંડ સિય)
4 વષઘ (Minimum
8 terms)

સમયાંતરે લેવાયેલ શનણઘયોને આશધન અથવા તેઓ કે જેમણે 19 સ્પ્ટે મ્બર 1999 પહેલા
પોતાની અનુસ્નાતક હડગ્રી મેળવેલ છે તેઓને મળવા પાત્ર છે . પાત્રતા ગુણ 55%
(અથવા સમકક્ષ ગ્રેડમાં પોઇન્દ્ટ સ્કે લ કે ત્યાં ગ્રેડીગ પદ્ધશત અપનાવવામાં આવતી હોય)
અને કે ટેગરીમાં 5% ની છૂટ જેમાં પાત્રતા ગુણમાં કૃપા ગુણના સમાવેિ શવના
મળવાપાત્ર છે .

નોંઘ :(1) એસ.સી./એસ.ટી ઉમેદવારો માટે 5% ુટછાટ ગુજરાત સરકારના ધારા ધોરણ મુજબ
(2) યુશનવશસિટી ગુજરાત સરકાર/યુજીસી/એન.સી.ટી.ઇ.ની માગઘદશિિકાનુ ં પાલન કરે છે .
(3) ઉમેદવારે પ્રવેિપાત્ર થવા માટે ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન દ્વારા લેવાનાર શિક્ષક પ્રશિક્ષણાથી માટે ની
એકીકૃ ત કસોટી i3T ફરજજયાત પાસ કરવાની રહેિે.
બી.એડ. િાટે તવષય પસુંદગી િાપદું ડ


જે ઉમેદવારોએ ઇશતહાસ, ભ ૂગોળ, અથઘિાસ્ત્ર, મનોશવજ્ઞાન, રાજકીય શવજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર, ગહૃ શવજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન,
ભારતીય સંસ્કૃ શત અથવા પુરાતત્વ શવદ્યાના શવષયમાં સ્નાતક કરે લ હોય અને જે ઉમેદવારોએ બી.બી.એ/બી.સી.એ.
અથવા બી.કોમ.ની હડગ્રી મેળવેલી હિે તેઓને શવષય પદ્ધશત તરીકે સામાજજક શવજ્ઞાન ફાળવવામાં આવિે.



જે ઉમેદવારો એમ.કોમ. થયેલ હોય તેમને એકાઉન્દ્ટન્દ્સી અથવા B.O.M. શવષય પદ્ધશત તરીકે ફાળવવામાં આવિે.



જે ઉમેદવારોએ અથઘિાસ્ત્રમાં અનુસ્નાતકની હડગ્રી મેળવેલ હોય તેમને એક શવષય પદ્ધશત તરીકે અથઘિાસ્ત્ર શવષય
આપવામાં આવિે.



જે ઉમેદવારો આંકડાિાસ્ત્ર શવષય સાથે સ્નાતક થયેલ હોય તેમને શવષય પદ્ધશત તરીકે ગક્ષણત ફાળવવામાં આવિે.



જે ઉમેદવારોએ ભૌશતકિાસ્ત્ર, રસાયણિાસ્ત્ર, માઇક્રોબાયોલોજી, વનસ્પશતિાસ્ત્ર, પ્રાણીિાસ્ત્ર, બાયોટે કનોલોજી,
ઇન્દ્ડસ્રીયલ કે મેસ્રી, ઇલેક્રોશનકસ, પયાઘ વરણીય શવજ્ઞાન અથવા ભુસ્તરિાસ્ત્રમાં સ્નાતક થયેલ હોય તેને શવષય
પદ્ધશત તરીકે શવજ્ઞાન શવષય ફાળવવામાં આવિે.

ઓનલાઇન અરજી ફી (િિાિ UG/PG અને સુંિોધન કાયષક્રિો િાટે )
ઓનલાઇન પ્રવેિપત્ર અને પ્રોસેશસિંગ ફી રૂશપયા 500/- (અનુસ ૂક્ષચત જાશત અને અનુસ ૂક્ષચત જનજાશતના ઉમેદવારો માટે
રૂશપયા 250/-) (જો કોઈ ઓનલાઈન રાન્દ્ઝેકિન ચાજર્જસ હિે તો તેને બાદ કરતા)
(આ ફી માત્ર ઓનલાઇન જ ચ ૂકવવાની રહેિે. ફી / રોકડા / ચેક / ડ્રાફ્ટ સ્વરૂપે સ્વીકારવામાં આવિે નહીં.)
નોંધ:


જે શવદ્યાથીઓએ િૈક્ષક્ષણક વષઘ 2020માં સરદાર પટે લ યુશનવશસિટી અથવા વીર નમઘદ દક્ષક્ષણ ગુજરાત યુશનવશસિટી
અથવા સૌરાષ્ર યુશનવશસિટીમાં તારીખ 10/06/2020 પહેલાં માત્ર સરકારી કે અનુદાશનત કોલેજોમાં બી.એડ. પ્રવેિ
માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે , તેમને IITE સંલગ્ન કોલેજોમાં અરજીપત્ર ભરતી વખતે ઓનલાઈન ફી ભરવાની
રહેિે નહીં. આવા ઉમેદવારે કરે લ અરજીપત્ર અને તે અરજીની ફીની પહોંચ અપલોડ કરવાની રહેિે.



એક કરતાં વધારે કાયઘક્રમો/અભ્યાસક્રમો કે શવષયોમાં જોડાવા માગતા ઉમેદવારે પ્રત્યેક અભ્યાસક્રમ માટે અલગ
અરજી કરવાની રહેિે અને તે પ્રમાણે ફી પણ ચ ૂકવવાની રહેિે.

9

િવેિ પિતિ
UG અને PG કાયષક્રિિાું િવેિ


લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ શિક્ષક પ્રશિક્ષણાથીઓ માટે ની એકીકૃત કસોટી i3T માં ફરજજયાતપણે આ માહહતી
પુસ્સ્તકામાં દિાઘ વેલ કાયઘક્રમ મુજબ ઉપસ્સ્થત રહેવાનુ ં થિે.



i3T માં થવા માટે ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ગુણ i3Tમાં મેળવવાના રહેિે.



તમામ UG અને PG કાયઘક્રમોમાં પ્રવેિ i3Tનાં ગુણને આધારે જ તૈયાર થયેલ મેહરટ યાદી મુજબ અપાિે.

M.Phil. / Ph.D. િાું િવેિ


M.Phil. / Ph.D. કાયઘક્રમો માટે મળે લ અરજીઓને બે શ્રેણીઓમાં વગીકૃત કરવામાં આવિે.



શ્રેણી A : M.Phil. / Ph.D. કાયષક્રિોની િવેિ પરીક્ષા િાટે લાયકાિ ધરાવિા ઉિેદવારો: લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારોએ IITE દ્વારા લેવાનાર i3T પરીક્ષામાં ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેિે.



શ્રેણી B : Ph.D. ની િવેિ પરીક્ષાિાુંથી મુક્તિ િેળવવાપાત્ર ઉિેદવારો: જે ઉમેદવારોએ શિક્ષણિાસ્ત્ર શવષયમાં
UGC NET/GSLET/JRF ઉત્તીણઘ કરે લ હિે તેઓને i3T ની પ્રવેિ પરીક્ષામાંથી મુસ્ક્ત મળવાપાત્ર છે . આમ છતાં
તેમણે શનયત નમ ૂનામાં ફી સાથે અરજી કરવી ફરજજયાત છે .



એવા ઉમેદવારો કે જેઓ પ્રવેિ પરીક્ષાના કુ લ ગુણ 50% સાથે ઉત્તીણઘ કરે છે અને તેઓ કે જેમને પ્રવેિ પરીક્ષામાંથી
મુસ્ક્ત મળે છે તેઓને જૂથ ચચાઘ અને વ્યસ્ક્તગત મુલાકાત (GDPI) માટે બોલાવવામાં આવિે. બધા જ સફળ
ઉમેદવારોએ RDC સમક્ષ GDPI માટે ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેિે. ઉમેદવારોએ RDC સમક્ષ પોતાના સંિોધનનાં
રસના શવષય અથવા ક્ષેત્રની રજૂઆત કરવાની રહેિે.



GDPI માં કરે લ દે ખાવના પ્રદિઘનને આધારે ઉમેદવારોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરવામાં આવિે અને એક મેહરટ યાદી તૈયાર
કરવામાં આવિે ઉમેદવારોની પસંદગી માટે 70% જેટલો ઉચ્ચ ગુણ ભાર પ્રવેિ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણને
અથવા UGC NET/GSLET/GSETમાં મેળવેલ ગુણ અને 30% જેટલો ભાગ GDPI માં કરે લ દે ખાવના પ્રદિઘનને
આધારે આપવામાં આવિે.



ક્રિ

ધોરણો (ક્રાઈટે કરયા)

ભારાુંક (%)

1

UGC NET/GSLET/GSET ના કુ લ ગુણ અથવા IITE ની i3T પ્રવેિ

70

2

GDPI (જૂથ ચચાઘ અને વ્યસ્ક્તગત મુલાકાત)

પરીક્ષામાં પ્રાપ્ત ગુણ માંથી જે વધુ હિે તે

30

જે શવદ્યાથીઓને પ્રવેિ પરીક્ષામાં ઉપસ્સ્થત રહેવામાંથી મુસ્ક્ત મળવા પાત્ર છે તેઓને GDPI માં ઉપસ્સ્થત રહેવાનો
અશધકાર છે . જો કોઈ ઉમેદવાર પોતાના મેહરટના ગુણ સુધારવા માંગતા હોય તો તેઓ IITE ની પ્રવેિ પરીક્ષામાં
ઉપસ્સ્થત રહેવાનો શવકલ્પ પસંદ કરી િકે છે . UGC NET/GSLET/GSET અથવા IITE ની પ્રવેિ પરીક્ષા બે
માંથી જેમાં વધુ ગુણ હિે તે મેહરટની ગણતરી સમયે ધ્યાનમાં લેવાિે.

નોંધ
1. તવદ્યાથીઓ કે જેઓએ લઘુિિ લાયકાિ િાપ્િ કરવા િાટે ની પરીક્ષા આપી દીધી છે અને પકરણાિ જાહેર થયેલ
નથી િેઓ પણ UG/PG/સુંિોધન કાયષક્રિોિાું અરજી કરી િકે છે અને i3T િાું ઉપક્સ્થિ રહી િકે છે .
2. જો 30 સપ્ટે મ્બર 2020 પહેલાું પકરણાિ જાહેર ન થાય અને તવદ્યાથીની લાયકાિ િાટે ની પરીક્ષાિાું લઘુિિ
લાયકાિ સાથે અથવા સિકક્ષ ગ્રેડ સાથે ઉિીણષ થયાના પુરાવા જિા ન કરાવી િકે િો િેનો િવેિ રદ થવાને
પાત્ર રહેિ.ે

10

i3T – તિક્ષક િતિક્ષણાથીઓ િાટે ની એકીકૃિ કસોટી
તમામ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતે પસંદ કરે લા કે ન્દ્ર ઉપર i3T માટે રૂબરૂ ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેિે. આ



i3T ટે સ્ટ નીચે મુજબના શવષયો આધાહરત રહેિે. આ ટે સ્ટ માટે IITE દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનુ ં અભ્યાસ સાહહત્ય
ઉપલલધ કરાવાિે નહીં.


પ્રવેિ પરીક્ષાની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહેિે.



દરે ક કાયઘક્રમ માટે i3T નો સમયગાળો 90 શમશનટ રહેિે.

i3T – UG અને PG કાયષક્રિો
 તમામ ઉમેદવારોએ પોતે પસંદ થયેલ કે ન્દ્ર ઉપર OMR આધાહરત i3T માટે ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેિે.
 કસોટીની શવગતો માત્ર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં જ રહેિે.
 કસોટીનો સમય ગાળો 90 શમશનટનો રહેિે. કુ લ સમય 120 શમશનટનો રહેિે.
i3T ના મુદ્દા આ મુજબ રહેિ.ે
ક્રિ

તવષય

B.Sc.-B.Ed. &

B.Ed. &

M.Ed. &

B.A.-B.Ed.

B.Ed.-M.Ed.

M.Sc./M.A- M.Ed.

1

સામાન્દ્ય જ્ઞાન અને પ્રવતઘમાન ઘટનાઓ

15

15

10

2

સંખ્યાત્મક, તાહકિકી અને અનુરૂપણ િસ્ક્ત

25

15

15

3

પ્રત્યાયન કૌિલ્ય અને અંગ્રેજી

15

15

10

4

ICT/ઈ-લશનિંગ/વેબબેજ હરસોશસિઝ

15

15

10

5

શિક્ષણ અક્ષભયોગ્યતા

30

30

25

6

શવષયવસ્તુ

20*

30*

50**

120

120

120

કુ લ ગુણ

* ધોરણ-8 સુધીના ગક્ષણત/સામાન્દ્ય શવજ્ઞાન/સામાજજક શવજ્ઞાનનુ ં સામાન્દ્ય શવષયવસ્તુ
** બી.એડ. કક્ષા: િૈક્ષક્ષણક મનોશવજ્ઞાન/તત્વજ્ઞાન/સમાજિાસ્ત્ર/સામાન્દ્ય પદ્ધશતિાસ્ત્ર/માપન અને મ ૂલ્યાંકન
 i3T ઉત્તીણઘ કરવા ઉમેદવારે કુ લ ગુણના ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના રહેિે. (120 માંથી 60)

i3T – Ph.D. / M.Phil.
િશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર 1

િશ્નપત્ર િકાર
શવભાગ A : સંિોધનનુ ં પદ્ધશતિાસ્ત્ર
શવભાગ B : તાહકિક અને અથઘગ્રહણ (comprehension) કૌિલ્ય
અનુસ્નાિક કક્ષા સુધીના તિક્ષણના તવષયો
 િૈક્ષક્ષણક મનોશવજ્ઞાન

પ્રશ્નપત્ર 2

MCQ

ગુણ

60

60

(30+30)
60

60

(45+15)

 િૈક્ષક્ષણક તત્વજ્ઞાન
 િૈક્ષક્ષણક સમાજિાસ્ત્ર
તિક્ષણની િવિષિાન ઘટનાઓ
 શિક્ષણ ક્ષેત્રે RUSA/NCTE/GCERT/Government and NGOs વગેરે...
કુ લ

120

11

120

i3T પાસ કરવા માટે ઉમેદવારે પ્રશ્નપત્ર-1 અને પ્રશ્નપત્ર-2 ના એમ કુ લ મળીને 50% ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના રહેિે



(પ્રવેિ પરીક્ષામાં 5% ની છૂટછાટ એસ.સી./એસ.ટી./ એસ.ઇ.બી.સી./શવકલાંગ કે ટેગરી) [as per the norms
amended by UGC (Minimum standards and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degrees (1st
amendment) regulations, 2018]
M.Phil. અથવા Ph.D. ના અભ્યાસક્રમમાં લાયક થવા માટે ઉમેદવારે પ્રવેિ પરીક્ષામાં કુ લ ગુણના 50% ગુણ



પ્રાપ્ત કરવાના રહેિે.
પરીક્ષા કે ન્રોની તવગિ
કચ્છ

ઉિર ગુજરાિ

 ભુજ

િધ્ય ગુજરાિ

દબક્ષણ ગુજરાિ

સૌરાષ્ર

 મહેસાણા

 ગાંધીનગર

 રાજપીપળા

 બોટાદ

 પાટણ

 અમદાવાદ

 ભરૂચ

 ભાવનગર

 પાલનપુર

 નહડયાદ

 સુરત

 અમરે લી

 હહિંમતનગર

 આણંદ

 નવસારી

 રાજકોટ

 મોડાસા

 વડોદરા

 વાપી

 જુ નાગઢ

 ગોધરા

 વ્યારા

 વેરાવળ

 આહવા

 જામખંભાક્ષળયા

 દાહોદ

 લુણાવાડા

 પોરબંદર

 બોડેલી

 જામનગર
 મોરબી
 સુરેન્દ્રનગર

અસ્વીકરણ: કોશવડ-19 ની મહામારીના શવશિષ્ટ સંજોગોને કારણે શનશિત કરાયેલા પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં બદલાવ આવી િકે છે .
i3T નુું આયોજન
હાજર થવાનો સમય

10:00 am

હાજરી અને સ ૂચનાઓ

10:30 am to 10:55 am

પરીક્ષાનો સમય

11:00 am to 12:30 pm

જે િે પરીક્ષા કે ન્રોનુું સ્થળ અને તવદ્યાથીઓની યાદી િારીખ 09/07/2020 ના રોજ સાુંજે 6 વાગ્યા પછી યુતનવતસિટીની
વેબસાઇટ www.iite.ac.in પર જાહેર કરવાિાું આવિે.
િેકરટ બનાવવાની પિતિ


જે શવદ્યાથીઓ 50% ગુણ સાથે i3T પાસ કરી હિે તેમને જ લાયક ગણવામાં આવિે. મેહરટ યાદી ઉતરતા ક્રમમાં
બનાવવામાં આવિે.



યુશનવશસિટી મેહરટ યાદીના ક્રમમાં શવદ્યાથીઓને કાઉસ્ન્દ્સક્ષલિંગ અને પ્રવેિ પ્રહક્રયા માટે બોલાવિે.

નોંધ: ઉમેદવારોને સમયાંતરે પ્રશસદ્ધ થતી લેટેસ્ટ માહહતી પ્રવેિ પ્રહક્રયાના સંદભઘમાં મળી રહે તે માટે યુશનવશસિટી
વેબસાઇટ www.iite.ac.in જોતા રહેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે .
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i3T િાું િેળવેલ ગુણના ઉિરિા ક્રિિાું િેકરટ ક્રિ આપવા િાટે આ મુજબના ચરણ (રાઈડસષ)
િરૂઆતના તબક્કામાં શવદ્યાથીઓએ પ્રવેિ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણને આધારે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને સૌથી વધુ ગુણ
મેળવનાર શવદ્યાથીને પ્રથમ ક્રમ આપવામાં આવિે. આમ છતાં પણ જો મેહરટ યાદીમાં બે કે તેથી વધુ ઉમેદવારોના મેહરટ
ગુણ સરખા થતાં હિે તો આ મુજબના ચરણને ધ્યાનમાં રાખી મેહરટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવિે.

ચરણ 1
આ મુજબના ચરણનો ઉપયોગ િેકરટ યાદીિાું ક્રિ આપવા િાટે થિે.
1

B.Sc.-B.Ed. &

એસએસસી પરીક્ષામાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે મેહરટ ક્રમ આપવામાં આવિે.

B.A.-B.Ed. માટે
2

M.Sc./M.A.-M.Ed.,

એચએસસી પરીક્ષામાં મેળવેળલ કુ લ ગુણને આધારે મેહરટ ક્રમ આપવામાં આવિે.

B.Ed. & M.Ed. માટે
3

B.Ed.-M.Ed. માટે

સ્નાતક પરીક્ષાના છે લ્લા વષઘમાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ
હોય તેવા હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPA ને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે
મેહરટ ક્રમ ફાળવવામાં આવિે

4

M.Phil. & Ph.D. માટે

બી.એડ. પરીક્ષામાં પ્રાપ્ત કરે લ કુ લ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ હોય તેવા
હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPAને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે મેહરટ
ક્રમ ફાળવવામાં આવિે.

ચરણ 2
ચરણ 1 ના અનુસરણ બાદ પણ જો બે અથવા બે વધુ ઉિેદવારોના સરખા ગુણ હિે િો િેકરટિાું અગ્રિાક્રિ આપવા િાટે
ચરણ 2 અપનાવવાિાું આવિે.
1
2

B.Sc.-B.Ed. &

એસએસસી પરીક્ષામાં ગક્ષણત અને શવજ્ઞાન શવષયમાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે મેહરટ

B.A.-B.Ed. માટે

ક્રમમાં અગ્રતા આપવામાં આવિે.

M.Sc./M.A.-M.Ed.,

તવજ્ઞાન િવાહ િાટે : એચ.એસ.સી પરીક્ષામાં ગક્ષણત, ભૌશતકશવજ્ઞાન, રસાયણશવજ્ઞાન (જૂથ A)

B.Ed. & M.Ed. માટે

જીવશવજ્ઞાન, ભૌશતકશવજ્ઞાન, રસાયણશવજ્ઞાન (જૂથ B)માં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે
અગ્રતાક્રમ ફાળવવામાં આવિે.
વાબણજ્ય અને ઉિર બુતનયાદી િવાહ િાટે : ફરજજયાત ભાષાઓને બદલે વૈકલ્લ્પક શવષયોમાં
પ્રાપ્ત ગુણને આધારે મેહરટમાં અગ્રતાક્રમ ફાળવવામાં આવિે.

3

B.Ed.-M.Ed. માટે

સ્નાતક પરીક્ષાના દ્ધદ્વતીય વષઘમાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ
હોય તેવા હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPA ને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે
મેહરટ ક્રમ ફાળવવામાં આવિે

4

M.Phil. & Ph.D. માટે

સ્નાતક પરીક્ષાના છે લ્લા વષઘમાં મેળવેલ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ હોય
તેવા હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPA ને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે
મેહરટ ક્રમ ફાળવવામાં આવિે
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ચરણ 3
ચરણ 2 ના અનુસરણ બાદ પણ જો બે અથવા બે વધુ ઉિેદવારોના સરખા ગુણ હિે િો િેકરટિાું અગ્રિાક્રિ આપવા િાટે
ચરણ 3 અપનાવવાિાું આવિે.
1 B.Sc.-B.Ed. &
B.A.-B.Ed. માટે
2 M.Sc./M.A.-M.Ed.,
B.Ed. & M.Ed. માટે
3 B.Ed.-M.Ed. માટે

એસએસસી પરીક્ષામાં સામાજજક શવજ્ઞાન શવષયમાં મેળવેલ ગુણને આધારે અગ્રતા ક્રમ
આપવામાં આવિે.
એચ.એસ.સી પરીક્ષામાં ઉચ્ચસ્તરીય ભાષાના શવષયમાં મેળવેલ ગુણને આધારે અગ્રતાક્રમ
ફાળવવામાં આવિે.
સ્નાતકના પ્રથમ વષઘમાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ હોય તેવા
હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPA ને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે મેહરટ
ક્રમ ફાળવવામાં આવિે

4 M.Phil. & Ph.D. માટે

સ્નાતક પરીક્ષાના દ્ધદ્વતીય વષઘમાં મેળવેલ કુ લ ગુણને આધારે અથવા જ્યાં GPA શસસ્ટમ હોય
તેવા હકસ્સામાં CGPA અથવા SGPA ને આધારે પહરવશતિત કરે લા ટકાના ગુણને આધારે
મેહરટ ક્રમ ફાળવવામાં આવિે

ચરણ 4
ચરણ 3 ના અનુસરણ બાદ પણ જો બે અથવા બે વધુ ઉિેદવારોના સરખા ગુણ હિે િો િેકરટિાું અગ્રિાક્રિ આપવા િાટે
ચરણ 4 અપનાવવાિાું આવિે.
1
2
3

B.Sc.-B.Ed. &

ઉમેદવારની ઉંમર પ્રવેિના ક્રમ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે એટલે કે વહેલાં જન્દ્મેલ

B.A.-B.Ed. માટે

ઉમેદવારને મેહરટ ક્રમમાં અગ્રતા આપવામાં આવિે.

M.Sc./M.A.-M.Ed.,

ઉમેદવારની ઉંમર પ્રવેિના ક્રમ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે એટલે કે વહેલાં જન્દ્મેલ

B.Ed. & M.Ed. માટે

ઉમેદવારને મેહરટ ક્રમમાં અગ્રતા આપવામાં આવિે.

B.Ed.-M.Ed. માટે

ઉમેદવારની ઉંમર પ્રવેિના ક્રમ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે એટલે કે વહેલાં જન્દ્મેલ
ઉમેદવારને મેહરટ ક્રમમાં અગ્રતા આપવામાં આવિે.

4

M.Phil. & Ph.D. માટે

ઉમેદવારની ઉંમર પ્રવેિના ક્રમ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે એટલે કે વહેલાં જન્દ્મેલ
ઉમેદવારને મેહરટ ક્રમમાં અગ્રતા આપવામાં આવિે.

નોંધ : ઉપરોતિ બધા જ તનયિોના પાલન પછી પણ જો બે અથવાવધુ ઉિેદવારોના ગુણ સરખા હિે િો, IITEના કુ લપતિશ્રી
દ્વારા પોિાના તવિેષાતધકારનો ઉપયોગ કરી િેનો ઉકેલ લાવવાિાું આવિે. કુ લપતિશ્રી દ્વારા લેવાિાું આવેલ તનણષય દરે કને
બાધ્ય રહેિે અને િેકરટ યાદી િૈયાર કરવાિાું આવિે. આ બાબિે કોઈપણ િકારનો પત્ર વ્યવહાર કરવાિાું આવિે નહીં.
બેઠકોની વહેંચણી


90 % બેઠકો ગુજરાત રાજ્યની સંસ્થાઓમાંથી લાયકાત માટે ની યોગ્યતા પરીક્ષા ઉત્તીણઘ કરનાર ઉમેદવારો માટે



10 % બેઠકો ગુજરાત રાજ્ય બહારની સંસ્થાઓમાંથી લાયકાત માટે ની યોગ્યતા પરીક્ષા ઉત્તીણઘ કરનાર ઉમેદવારો
માટે



જો ઉપરોક્ત કોઈ પણ શ્રેણીમાં બેઠકો ખાલી રહેિે તો તે અન્દ્ય શ્રેણીના શવદ્યાથીઓથી ભરવામાં આવિે
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નોંધ: અભ્યાસક્રમોમાં શવદે િી શવદ્યાથીઓ અને ભારત સરકારના સમયાંતરે શનધાઘ હરત કરે લ માનાંકો પ ૂણઘ કરતા હિે તો
પ્રવેિ આપી િકાિે.
બેઠકોની ફાળવણી (અનાિિના ધોરણો)
પ્રવેિ માટે મ ૂળ ગુજરાતના અને નીચેની કેટેગરી હેઠળ આવતા ઉમેદવારો માટે નીચે પ્રમાણે બેઠકો અનામત રહેિે.


અનુસ ૂક્ષચત જાશત

: 07%



અનુસ ૂક્ષચત જનજાશત

: 15%



સામાજીક અને િૈક્ષક્ષણક રીતે પછાત વગો

: 27%



આશથિક રીતે નબળા વગઘ

: 10%



અનામત બેઠક પર પ્રવેિ મેળવવા માંગતા ઉમેદવારે જાશતનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની જરૂર રહેિે; જો કે સામાજજક
અને િૈક્ષક્ષણક રીતે પછાત વગઘ અને આશથિક રીતે પછાત વગઘના ઉમેદવારોએ જાશતના પ્રમાણપત્ર ઉપરાંત નોન
ક્રીમીલેયર માટે ન ુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રહેિે.



જાશત અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર જો ગુજરાત સરકારના અશધકૃ ત સત્તાશધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરીને આપવામાં
આવેલ નહીં હોય તો તે માન્દ્ય રહેિે નહીં.



ક્રીમીલેયર અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર જો ગુજરાત સરકારના અશધકૃ ત સત્તાશધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરીને
આપવામાં આવેલ નહીં હોય તો તે માન્દ્ય રહેિે નહીં.



જો ઉમેદવાર પ્રવેિ કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ સમયે જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવામાં શનષ્ફળ જિે, તો તેની ઉમેદવારી અનામત
વગઘ હેઠળ પ્રવેિ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે નહીં.



ગુજરાત સરકારના પહરપત્ર મુજબ સરકારી બી.એડ. કોલેજ વાંસદા અને સરકારી બી.એડ. કોલેજ કાચ્છલની 50%
બેઠકો અનુસ ૂક્ષચત જનજાશતના ઉમેદવારોને પ્રથમ ફાળવવામાં આવિે, બાકી રહેલી બેઠકો શનયમ અનુસાર
ફાળવવામાં આવિે.



દમણ બી.એડ. કોલેજની 50% બેઠકો દીવ-દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં અશધશનવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા
ઉમેદવારો માટે અનામત રહેિે.
(જે માતાશપતા અથવા વાલીઓ પોતાના ઉમેદવાર નો પ્રવેિ કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િોની અનામત બેઠક ઉપર મેળવવા
ઇચ્છતા હોય તેમણે કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િોમાં છે લ્લા 10 વષઘથી રહેતા હોવાનુ ં મામલતદાર દ્વારા પ્રમાક્ષણત
અશધશનવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર જોડવાનુ ં રહેિે. જે શવદ્યાથીઓનો પ્રવેિ મેળવવાનો છે તેમણે ધોરણ 10 અને 12 ની
પરીક્ષાઓ કે ન્દ્રિાશસત પ્રદે િની િાળા કક્ષાએથી આપેલી હોવી જોઈએ અને તેઓના પ્રવેિ માટે િાળા છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર અને ધોરણ 10 તથા 12 ના ગુણપત્રકો સાથે જોડવા ફરજજયાત છે .)



સમયાંતરે મળતાં ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને NCTE ના શનદે િોને આશધન EWS માટે બેઠકો અનામત
રહેિે.

િારીકરક તવકલાુંગ ઉિેદવારો િાટે ન ુંુ આરક્ષણ
રાઇટ્સ ઓફ પસઘન વીથ હડસેક્ષબક્ષલટીઝ (આર.પી.ડલલ્યુ.ડી.) એક્ટ, 2016 ની જોગવાઈઓ અનુસાર કુ લ બેઠકોની 5%
બેઠકો શવકલાંગ ઉમેદવારો આ અભ્યાસક્રમમાં ભાગ લઈ િકે તે માટે પ્રવેિ માટે અનામત રાખવામાં આવિે.
શવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારે શસશવલ સર્જન દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરી જારી કરવામાં આવેલ શવકલાંગતા માટે ન ુ ં
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રહેિે..
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સમજૂતી: "શવકલાંગ વ્યસ્ક્ત" અથાઘ ત સક્ષમ તબીબી સત્તાશધકારી દ્વારા પ્રમાક્ષણત થયેલ કોઈ પણ શવકલાંગતાના 40% થી
ઓછા નહીં તેવી શવકલાંગતા ધરાવનાર વ્યસ્ક્ત.
કાઉન્સેબલિંગ અને િવેિ િકક્રયા
કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ અને પ્રવેિ પ્રહક્રયા માટે બોલાવાયેલા ઉમેદવારોએ ગાંધીનગર ખાતે આવેલ યુશનવશસિટી કે મ્પસમાં તમામ
અસલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની સ્વપ્રમાક્ષણત કરે લ નકલો સાથે શવગતો (રે કોડઘ )ની ચકાસણી માટે હાજર રહેવ ુ ં જરૂરી છે . જો
દસ્તાવેજની ચકાસણી દરશમયાન કોઈ શવસંગતતા જણાિે અને જો એવુ ં ફક્ષલત થિે કે ઉમેદવારે ખોટી માહહતી રજૂ કરી છે
તો યુશનવશસિટી ઉમેદવારના પ્રવેિને રદ કરિે.
પ્રવેિ સમયે કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ માટે ન ુ ં સ્થળ અને પદ્ધશત કોશવડ-19ની મહામારીને કારણે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર
અને અન્દ્ય વૈધાશનક સંસ્થાઓના શનદે િોને આધારે બદલાઈ િકે છે .
કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ અને પ્રવેિ અને તારીખે પ્રવેિ સુશનશિત ત્યારે જ ગણાિે, જ્યારે જે-તે અભ્યાસક્રમની સેમેસ્ટર અને નોંધણી
ફી ચ ૂકવવામાં આવિે.
બી.એડ. અને એમ.એડ. કાયઘક્રમમાં શવદ્યાથી કાઉન્દ્સેક્ષલિંગના સમયે કોલેજની પસંદગી કરી િકિે. જો જે તે કાયઘક્રમમાં અને
શવષયમાં બેઠક ખાલી હિે તો. કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ બાદ જે તે શવષયમાં ખાલી રહેતી બેઠકોને અન્દ્ય શવષયમાં તબદીલ કરવાની
એકમાત્ર સત્તા યુશનવશસિટીના શનણઘયને આધીન રહેિે
િવેિ સિયે જરૂરી દસ્િાવેજો
પ્રવેિ કાઉન્દ્સેક્ષલિંગ સમયે રજજસ્રે િન ફોમઘની શપ્રન્દ્ટ આઉટની સાથે સ્વ-પ્રમાક્ષણત કરે લા નીચે મુજબના પ્રમાણપત્રો જમા
કરાવવાના રહેિે.


યોગ્યતા લાયકાત પરીક્ષા ગુણપત્રક



િાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, સ્થાનાંતરણ પ્રમાણપત્ર (રાન્દ્સફર સહટહફકે ટ) અથવા સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર (માઈગ્રેિન
સહટહફકે ટ)



અનુસ ૂક્ષચત જાશત (એસ.સી.), અનુસ ૂક્ષચત જનજાશત (એસ.ટી.), સામાજીક અને િૈક્ષક્ષણક રીતે પછાત વગો
(એસ.બી.બી.સી.), આશથિક રીતે નબળા વગઘના ઉમેદવારે જાશત પ્રમાણપત્ર, ગુજરાત સરકાર દ્વારા અશધકૃત
સત્તાશધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરી આપવામાં આવેલ હોય તે રજૂ કરવાનુ રહેિે.



ગુજરાત સરકાર દ્વારા અશધકૃ ત સત્તાશધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરી આપવામાં આવેલ હોય તેવ ુ ં પહરવારનુ ં
નોન-ક્રીમી લેયર (એનસીએલ) પ્રમાણપત્ર.



શવકલાંગ ઉમેદવારના હકસ્સામાં શસશવલ સર્જન / સક્ષમ મેહડકલ ઓથોહરટી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી શસક્કા કરી
આપવામાં આવેલ હોય તેવ ુ ં િારીહરક અક્ષમતાનુ ં પ્રમાણપત્ર.
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ફીનુું િાળખુું
બધા જ કાયષક્રિોિાું િવેિ િેળવિી વખિે િાત્ર એક વખિ નોન - રીફું ડેબલ એનરોલિેન્ટ/નોંધણી ફી રૂતપયા 1000/ચ ૂકવવાની રહેિે.
પ્રથમ સત્રની ફી પ્રવેિ સુશનશિત કરતી વખતે ચ ૂકવવાની રહેિે.
તવતવધ અભ્યાસક્રિોની િત્યેક સેિેસ્ટર દીઠ ફી
B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed.
ક્રિ

ફી ની તવગિ

રકિ (₹ િાું)

1

ટયુિન ફી

17,500

2

પ્રયોગિાળા ફી

500

3

સ્ટે િનરી/મટીરીઅલ ફી

500

4

લાયબ્રેરી ફી

500

5

સાંસ્કૃ શતક ફી

500

6

સ્પોર્ટઘ સ ફી

500

7

EPC ફી

2,000
₹ 22,000

કુ લ
B.Ed.-M.Ed., M.Ed. and M.Sc./M.A.-M.Ed. Programmes at IITE:
ક્રિ

ફી ની તવગિ

રકિ (₹ િાું)

1

ટયુિન ફી

20,000

2

પ્રયોગિાળા ફી*

3

સ્ટે િનરી/મટીરીઅલ ફી

4

લાયબ્રેરી ફી

1,500

5

સાંસ્કૃ શતક ફી

500

6

સ્પોર્ટઘ સ ફી

500

7

Foundation in Research ફી

1,000
500

1,000
₹ 25,000

કુ લ

*In addition to Laboratory Fees mentioned above, the students of M.Sc.-M.Ed.
in Science subjects have to pay Rs. 2,000 per semester.
Fees for Affiliated Colleges (B.Ed. & M.Ed. Programmes)
ક્રિ

ફી ની તવગિ

રકિ (₹ િાું)

1

ટયુિન ફી

1,250*

2

સ્ટે િનરી/મટીરીઅલ/પ્રવ ૃશત ફી

500

3

લાયબ્રેરી ફી

250

4

સાંસ્કૃ શતક ફી

250

5

સ્પોર્ટઘ સ ફી

250

6

EPC ફી

750
₹ 3,250

કુ લ
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(*Exemption as per Government norms, if any.)
નોંધ


શવદ્યાથીને પ્રવેિ આપ્યા બાદ કોઈપણ કોલેજમાં સ્થળની ફેરબદલી મળિે નહીં.



સંલગ્ન કોલેજોમાં પ્રવેિ રદ કરાવવાના હકસ્સામાં ચ ૂકવેલ ફી પરત મળિે નહીં.

IITE િાું M.Phil. અને Ph.D. કાયષક્રિ
ક્રમ

રકમ (₹ માં)

ફી ની શવગત

1

સત્ર ફી

10,000

2

દરે ક સત્રમાં સ્ટે િનરી /મટીરીઅલ ફી

3

લાયબ્રેરી ફી

500
1,500

બી.એસ.સી.- બી.એડ. અને બી.એ- બી.એડ.િાું િેજસ્વી તવદ્યાથીઓ િાટે તિષ્યવ ૃતિની જોગવાઈઓ


IITE હંમેિાં હોશિયાર શવદ્યાથીઓને અભ્યાસ માટે ની સુશવધા અને પ્રોત્સાહન આપે છે જે શવદ્યાથીઓએ i3T માં
75% પ્રાપ્ત કયાઘ હોય તો આવા પ્રવેિ મેળવનાર શવદ્યાથીઓમાંથી પ્રથમ 5% શવદ્યાથીઓની બે સેમેસ્ટરની ટયુિન
ફી માફ કરવાની જોગવાઈ છે .



મેહરટ આધાહરત શિષ્યવ ૃશત્તની રકમમાં માત્ર ટયુિન ફીની રકમ પ્રાપ્ત થઈ િકે જો...


આવા શવદ્યાથીઓ પોતાનો પ્રવેિ અને અભ્યાસ IITE માં સુશનશિત કરી અભ્યાસ આગળ વધારે .



શિષ્યવ ૃશત્ત ચાલુ રાખવા માટે આ ઉમેદવારે િૈક્ષક્ષણક વષઘના બંને સેમેસ્ટરમાં O+ ગ્રેડ મેળવવો ફરજજયાત છે .

એિ.ફીલ. અને પીએચ.ડી.િાું િવેિ
યુશનવશસિટી શિક્ષણિાસ્ત્ર શવષયમાં એમ.ફીલ. અને પીએચ.ડી.ના કાયઘક્રમ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજી
આમંશત્રત કરે છે કે જેઓ પોતાનો અભ્યાસ IITE ના સેન્દ્ટર ઓફ એજ્યુકેિન ખાતે કરી િકે .
ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન(IITE) જુ શનયર હરસચઘ ફેલોિીપ (JRF) જે આગળ વધતા શસશનયર હરસચઘ ફેલોિીપ
(SRF) માટે પણ તેના એમ.ફીલ. અને પીએચ.ડી.ના કાયઘક્રમ માટે દરખાસ્ત આમંશત્રત કરે છે આ ફેલોશિપ નો ઉદ્દે િ NETGSLET-GSET-JRF કરે લ ઉમેદવારોને એમ.ફીલ./પીએચ.ડી.ની શિક્ષણિાસ્ત્રમાં ઉપાશધ અને સાથોસાથ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં
આધુશનક અભ્યાસો અને સંિોધન હાથ ધરવાની તક આપવાનો છે .
આ પ્રવેિ IITE Ph.D. અશધશનયમ 2019 અને IITE M.Phil. અશધશનયમ 2019 ને આધીન રહેિે.
આ જ રીતે એમ.ફીલ./પીએચ.ડી.ના શવદ્યાથીઓ માટે જુ શનયર હરસચઘ ફેલોિીપ અને શસશનયર હરસચઘ ફેલોિીપ IITE
JRF/SRF અશધશનયમ 2019 ને આશધન રહેિે.
પ ૂણષ સિયના તવદ્યાથીઓ
પ ૂણઘ સમયના શવદ્યાથીઓએ તેમના સમગ્ર પીએચ.ડી. અભ્યાસક્રમ દરશમયાન તેમના શવષયના શવભાગ હડપાટઘ મેન્દ્ટ અથવા
માગઘદિઘક કે યુશનવશસિટીએ સુશનશિત કરે લી જગ્યાએ હાથ ધરે તે જરૂરી છે . શવદ્યાથીઓ કે જેઓ આશસસ્ટન્દ્ટિીપ/સ્કોલરિીપ/
UGC કે ICSSRની ફેલોશિપ/ઇન્દ્ડસ્રી અથવા RA/SRF/JRF/IITE ના પ્રોજેક્ટ ફેલો વગેરે જેવી નાણાં આપતી એજન્દ્સી
દ્વારા સહાય પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ પ ૂણઘ સમયના શવદ્યાથીઓ ગણવામાં આવિે શસવાય કે તેઓ સત્તાશધકારી પાસેથી આ
બાબતનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે . આવા હકસ્સામાં RDC ની પ ૂવઘ અનુમશત લેવી જરૂરી છે .
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ખુંડ સિયના તવદ્યાથીઓ
આ શવભાગ રોજગારમાં જોડાયેલ શવદ્યાથીઓ સાથે સંલગ્ન છે કે જેઓ Ph.D. અભ્યાસક્રમમાં જોડાયા છે . અરજીની સાથે
સંસ્થાના વડા અથવા નોકરી આપનાર પાસેથી 'ના વાંધા પ્રમાણપત્ર' ફરજજયાત છે . આ આવા શવદ્યાથીઓ યુશનવશસિટી
દ્વારા આપવામાં આપવામાં આવતી કોઈપણ પ્રકારની ફેલોશિપ નાણાકીય સહાય અથવા શનવાસ મેળવવા માટે લાયક
ગણાિે નહીં.
ફેલોતિપનો સિયગાળો
ફેલોશિપ સહાય સામાન્દ્ય રીતે બે વષઘ માટે હોય છે અને વધુમાં વધુ ત્રણ વષઘ માટે તેને લંબાવી િકાય.
એમ.હફલ. શવદ્યાથીઓ માટે પ્રથમ 18 મહહના જુ શનયર હરસચઘ ફેલોિીપના રહેિે અને શસશનયર હરસચઘ ફેલોિીપ પીએચ.ડી.ના
શવદ્યાથીઓ માટે પછીના 18 મહહના રહેિે.
JRF / SRF અને ફેલોતિપ સહાય િેળવવા િાટે ની પાત્રિા
ફેલોશિપ યુશનવશસિટીના બધા જ એમ.ફીલ./પીએચ.ડી.ના શવદ્યાથીઓ માટે ઉપલલધ છે જેઓ નીચેના લાયકાતના માનાંકો
પ ૂણઘ કરતા હોય.


યુશનવશસિટીના એમ.ફીલ./પીએચ.ડી.ના કાયઘક્રમમાં શવદ્યાથીએ પ ૂણઘ સમયના શનયશમત શવદ્યાથી તરીકે પ્રવેિ
મેળવવો ફરજજયાત છે .



એવા તમામ શવદ્યાથીઓ કે જે એમ.ફીલ./પીએચ.ડી. માટે લાયક થયા હોય અને શનયશમત એમ.ફીલ./પીએચ.ડી.
કાયઘક્રમ કરવાનુ ં પસંદ કયુું હોય તથા JRF મેળવવા માટે ના પાત્રતા માનાંકો પ ૂણઘ કરતા હોય તેઓને ફેલોશિપ
મેહરટના આધારે આપવામાં આવિે.



શવદ્યાથી UGC અથવા અન્દ્ય કોઈપણ સ્ત્રોત પાસેથી ગ્રાન્દ્ટ અથવા હરસચઘ સહાય કોઈપણ નામના અન્દ્વય મેળવતો
હોવો જોઈએ નહીં.



આ ફેલોશિપના સમયે સંપ ૂણઘ સમયગાળા દરશમયાન શવદ્યાથી ખંડ સમયના કે પ ૂણઘ સમયના કોઈ પણ પ્રકારના
રોજગારમાં જોડાયેલ હોવો જોઈએ નહીં.



આ ફેલોશિપના સમયગાળા દરશમયાન શવદ્યાથી યુશનવશસિટીમાં પ ૂણઘ સમય માટે ફરજજયાતપણે હાજર રહેવાનુ ં
રહેિે.



શવદ્યાથીઓ કે જેમણે UGC-NET અથવા/અને GSLET/GSET ઉતીણઘ કરી હોય તેઓ JRF/SRF માટે શનયત
નમ ૂનામાં અરજી કરી િકે છે . ઉમેદવારની પસંદગી JRF/SRF માટે ટે સ્ટ અથવા ઇન્દ્ટરવ્ય ૂ પ્રહક્રયાના મુલાકાત
પ્રહક્રયાના આધારે થિે.
Sl.

Nature of Assistance

JRF (Rs.)

SRF (Rs.)

1

Monthly Fellowship

31,000

35,000

2

Contingency Fund

10,000

12,000

3

HRA per month

4,000

4,480

4

Monthly Escort/Reader Assistance
2,000

2,000

(In case of Physically Handicapped and Visually
Impaired scholars only)
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List of Affiliated Colleges
District: Gandhinagar
Sr
College Name
No
District Institute of Education & Training,
1
Gandhinagar
District: Ahmedabad
District Institute of Education &
2
Training, Ahmedabad.
Shree Mahalaxmi District Institute of
3
Education & Training, Ahmedabad
(Only for Women)
Smt. Ullasben Gordhandas College of
4
Education
5
Prakash College of Education
6
Vaidya Shri M M Patel College of Education
7
Shri M N Shukla College Of Education
Smt. M.N.K. Dalal Education College for
8
Women (Only for Women)
9
A. G. Teachers College
District: Kheda
10 District Institute of Education & Training,
Kathlal
District: Anand
11 District Institute of Education &
Training, Anand
12 Anand Education College
(Only for Women)
13 Smt. B.C.J. College of Education
14 Smt. S. I. Patel Ipcowala College of
Education
15 Shree R. P. Anada College of Education
16 N. H. Patel College of Education
17 H M Patel Institute of English Training &
Research
District: Vadodara
18 District Institute of Education & Training,
Vadodara
19 Sheth Motilal Nathabhai Contractor College
of Education
District: Panchmahal
20 Shree Sarvajanik College of Education
District: Kutch
21 District Institute of Education & Training,
Bhuj
22 S. D. Shethia College of Education
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City

District

College
Type

Gandhinagar

Gandhinagar

Government

Ahmedabad

Ahmedabad

Government

Ahmedabad

Ahmedabad

Government

Ahmedabad

Ahmedabad

Grant-in-aid

Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad

Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad

Grant-in-aid
Grant-in-aid
Grant-in-aid

Ahmedabad

Ahmedabad

Grant-in-aid

Ahmedabad

Ahmedabad

Grant-in-aid

Kathlal

Kheda

Government

Valasan

Anand

Government

Anand

Anand

Grant-in-aid

Khambhat
Petlad

Anand
Anand

Grant-in-aid
Grant-in-aid

Borsad
Anand
VV Nagar

Anand
Anand
Anand

Grant-in-aid
Grant-in-aid
Grant-in-aid

Vadodara

Vadodara

Government

Dabhoi

Vadodara

Grant-in-aid

Godhra

Panchmahal

Grant-in-aid

Bhuj

Bhuj

Government

Mundra

Kutch

Grant-in-aid

District: Mehsana
23 Secondary Teachers Training College
24 Swami Vivekanand Sarvodaya Bank
Education College
District: Patan
25 District Institute of Education & Training,
Patan
26 Lilavati Nandlal Kilachand College of
Education
District: Banaskantha
27 District Institute of Education &
Training, Palanpur
28 D. D. Choksi B.Ed. College

Visnagar
Mehsana

Mehsana
Mehsana

Grant-in-aid
Grant-in-aid

Patan

Patan

Government

Patan

Patan

Grant-in-aid

Palanpur

Banaskantha

Government

Palanpur

Banaskantha

Grant-in-aid

District: Sabarkantha
District Institute of Education & Training
29 (Sarkari Mahila B.Ed. College), Idar
(Only for Women)
30 College of Education, Daramali

Idar

Sabarkantha

Government

Daramali

Sabarkantha

Grant-in-aid

District: Aravalli
31 Government B.Ed. College, Meghraj
32 B. D. Shah College of Education

Meghraj
Modasa

Aravalli
Aravalli

Government
Grant-in-aid

Rajpipala

Narmada

Government

Naswadi

Chhotaudepur

Government

Bharuch

Bharuch

Government

Kharod

Bharuch

Grant-in-aid

Surat

Surat

Government

Surat

Surat

Grant-in-aid

District: Narmada
33 District Institute of Education & Training,
Rajpipala
District: Chhotaudepur
34 Government B.Ed. College, Naswadi
District: Bharuch
35 District Institute of Education &
Training, Bharuch.
36 College of Education, Kharod
District: Surat
37 District Institute of Education & Training,
Surat
38 V. T. Choksi Sarvajanik College of
Education
39 Smt. Vasantiben Ranchhodbhai Bhakta
College of Education
40 Government B.Ed. College, Kachhal

Kamrej

Surat

Grant-in-aid

Kachhal

Surat

Government

District: Tapi
41 Snatak Adhyapan Mandir

Vedchhi

Tapi

Grant-in-aid

Navsari

Navsari

Government

Bilimora
Vansda

Navsari
Navsari

Grant-in-aid
Government

District: Navsari
42 District Institute of Education & Training,
Navsari
43 Shrirang Shikshan Mahavidyalaya
44 Government B.Ed. College, Vansda
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UT: Daman
45 Shree Machhi Mahajan Education Society’s
College of Education

Nani Daman

Daman

Grant-in-aid

Bhavnagar

Bhavnagar

Government

Bhavnagar

Bhavnagar

Grant-in-aid

Amreli

Amreli

Government

Rajkot

Rajkot

Grant-in-aid

Rajkot

Rajkot

Grant-in-aid

Rajkot

Rajkot

Grant-in-aid

District: Junagadh
52 Dr. Subhash Mahila College of Education
(Only for Women)

Junagadh

Junagadh

Grant-in-aid

District: Porbandar
53 Shree Ramba District Institute of Education
& Training, Porbandar

Porbandar

Porbandar

Government

Dwarka

Dwarka

Grant-in-aid

Jamnagar

Jamnagar

Government

Aliyabada

Jamnagar

Grant-in-aid

Surendranagar

Surendranagar

Grant-in-aid

Surendranagar

Surendranagar

Government

Wadhwan

Surendranagar

Grant-in-aid

District: Bhavnagar
46 District Institute of Education & Training,
Bhavnagar
47 Shree G. H. Sanghavi Shikshan
Mahavidyalaya
District: Amreli
48 Dr. Jivaraj Maheta District Institute of
Education & Training, Amreli
District: Rajkot
49 Smt. J. J. Kundalia Graduate Teachers
College
50 Shri P. D. Malviya Graduate Teachers
College
51 Institute of Language Teaching
(English Medium)

District: Devbhumi Dwarka
54 Shree Shardapeeth Arts, Commerce and
College of Education
District: Jamnagar
55 District Institute of Education & Training,
Jamnagar
56 Darbar Gopaldas Shikshan
Mahavidhyalaya
District: Surendranagar
57 Shri C. H. Shah Maitri Vidyapeeth Mahila
College of Education (Only for Women)
58 District Institute of Education & Training,
Surendranagar
59 Smt. M. M. Shah College of Education
સુંપકષ સ ૂત્ર.:

સંપકઘ કલાકો: કામના હદવસો દરશમયાન સવારે 11:00 વાગ્યેથી સાંજના 6:00 વાગ્યા સુધી.
મોબાઇલ:

Dr. Roshani Adiyecha, Assistant Professor, IITE --- 7575007093
Dr. Dipak Chaudhary, Assistant Professor, IITE --- 7575007092

ફોન નંબર: 079-23243734
ઈ-મેલ: onlineadmission@iite.ac.in
વેબસાઇટ: www.iite.ac.in
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એડતિિન િાટે ઓનલાઇન ફોિષ ભરિી વખિે આ બાબિોનુું જરૂર ધ્યાન રાખો.
•

સ ૂચનાઓ ડાઉનલોડ કરો અને િેને કાળજીપ ૂવષક વાુંચો. ઓનલાઈન અરજી ફોમઘ ભરવાનુ ં િરૂ કરતા પહેલા સંપ ૂણઘ સ ૂચનાઓ
વાંચી જાઓ.

•

ફોિષ ભરવા િાટે ઉિાવળા થિો નહીં. ધીરજ જાળવો. તમારી અરજી માટે ની ખોટી દોડાદોડી કરવાથી તમારાથી કેટલાક મુખ્ય
શવભાગો ધ્યાન બહાર રહી જિે અને ટાઇપ કે ખોટી જોડણીઓ રહી જિે.

•

િિારા લાયકાિના ગુણ દાખલ કરો. જો તમારા ફોમઘ ભરવાની છે લ્લી તારીખ તમારા પહરણામની તારીખથી આગળ ન હોય તો,
ઑનલાઇન અરજી ફોમઘ જમા કરતાં પહેલાં, શવદ્યાથીઓએ તેમના લાયકાત માટે ના ગુણ અરજી પત્રક્માં દિાઘ વવા પડિે.

•

લાયકાિ િાટે ના ગુણ દાખલ કયાષ તવના, િિારું ુ ઓનલાઇન અરજી ફોિષ જિા કરિો નહીં. જો ઓનલાઇન અરજી ફોમઘ ભરવા
માટે ની છે લ્લી તારીખો તમારા પહરણામની તારીખથી આગળ ન હોય તો, ખાતરી કરો કે તમારા લાયકાતનાં ગુણ દાખલ થયા
છે કે નહીં,કારણ કે તમારો પ્રવેિ આ ગુણના મુજબ રહેિે.

•

િિારું ુ નાિ અને સુંપકષ િાટે ની તવગિો યોગ્ય રીિે ભરો. તમે તમારું નામ તમારા િાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર અથવા ગુણ
પત્રકમાં દિાઘ વેલ હોય તેમ યોગ્ય રીતે ભરો.

•

સાયબર કેફેના કિષચારીઓને કે અન્યને િિારી અરજી ભરવા િાટે આપો નહીં. તેઓ તમારું નામ અને વ્યસ્ક્તગત શવગતો ટાઇપ
કરવામાં ભ ૂલો કરી િકે છે , જે પછીથી તમારા ગુણ પત્રકમાં સમસ્યાઓ ઊભી કરી િકે છે .

•

યોગ્ય પાસપોટષ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરો. તમારે ફોટો સ્ર્ુ હડયોમાં પડાવેલ અને મેળવેલ યોગ્ય પાસપોટઘ સાઈઝનો
ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવો જોઈએ.

•

િાસુંબગક(કેઝયુઅલ) ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરિો નહીં. મોબાઇલ /આઇ-પૅડ /હડજીનો ઉપયોગ કરીને લીધેલા કે સેલ્ફી અપલોડ
તરીકે સ્વીકારવામાં આવિે નહીં.

•

યોગ્ય સ્કેન કરે લા હસ્િાક્ષર અપલોડ કરો. હસ્તાક્ષર ફક્ત હસ્તાક્ષર માટે ના ખાનામાં અપલોડ થવા જોઈએ.

•

ફોટોગ્રાફ અને હસ્િાક્ષરની અરસ પરસ બદલી કરિો નહીં. હસ્તાક્ષર અને ફોટોગ્રાફ ફક્ત તેમના યોગ્ય ખાનામાં અપલોડ થવા
જોઈએ.

•

સિાન નાિ સાથે એકથી વધુ વાર નોંધણી કરાવિો નહીં.

•

લેપટોપ અથવા ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરો. તમે એલ્પ્લકે િન ફોમઘ ભરવા માટે લેપટોપ અથવા ડેસ્કટૉપનો ઉપયોગ કરી
િકો છો.

•

સ્િાટષ ફોનનો ઉપયોગ કરિો નહીં. તમારું અરજી ફોમઘ ભરવા માટે સ્માટઘ ફોનનો ઉપયોગ કરવાથી તમે કેટલીક મહત્ત્વપ ૂણઘ શવગતોને
ભરવાથી ચ ૂકી િકો છો.
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•

બ્રાઉઝસષની નવી આવ ૃતિનો ઉપયોગ કરો. ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ સોફ્ટવેર તાજેતરમાં વ્યાપક ઉપયોગમાં લેવાતા અને
વપરાિકતાઘ મૈત્રીપ ૂણઘ બ્રાઉઝર (ગ ૂગલ ક્રોમ , મોક્ષઝલા ફાયરફોક્સ) માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .

•

બ્રાઉઝરની જૂની આવ ૃતિનો ઉપયોગ કરિો નહીં. સૉફ્ટવેર તમને બ્રાઉઝરનાં જૂના સંસ્કરણનો ઉપયોગ કરવાથી કેટલીક શવગતો
ભરી િકાિે નહીં.

•

સાયબર કેફેના કિષચારીઓ પાસેથી સલાહ લેિા નહીં. તમે સાયબર કાફે અથવા કોઈપણ કમ્પ્ય ૂટર સેન્દ્ટરની સુશવધાનો ઉપયોગ
કરી િકો છો, પરં ત ુ ફોમઘ ભરવા માટે ની તેમની સલાહનો નહીં.

•

ફતિ તનયિ નોંધણી ફી ચ ૂકવો. વ્યસ્ક્તગત ડેક્ષબટ અથવા ક્રે હડટ કાડઘ અથવા પોતાની કે સંબધ
ં ીઓની નેટ બેષ્ન્દ્કિંગ સેવાનો ઉપયોગ
કરીને ઑનલાઇન નોંધણી ફી ચ ૂકવો.

•

તનધાષ કરિ નોંધણી ફી તસવાય અન્ય કું ઈપણ વધારાની રકિ ચ ૂકવિો નહીં. અરજી ફોમઘ ભરવા માટે વધારાની ફી (રકમ)ની
ચ ૂકવણી અશનચ્છનીય છે .
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