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૧.

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ના B.Sc.B.Ed. અને B.A.B.Ed. અ યાસ મોમાં વેશ-૨૦૧૭ માટે
તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ વેશ પરી ાના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલ ગુજરાત
રાજયના ઉમેદવારોની કામચલાઉ વેશ યાદી યુિનવિસટીની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ
છે.

૨.

આ વેશ યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોએ તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ ને મંગળવારના રોજ સવારે
૧૧:૦૦ કલાકે આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાંધીનગર ખાતે કાઉ સેલીંગ માટે ઉપિ થત રહેવાનું છે. આ
વેશયાદીમાં જે-તે કે ટેગરીમાં ખાલી રહેતી બેઠકો કરતા આશરે ણ ગણા ઉમેદવારને
કાઉ સલીંગ માટે બોલાવેલ છે. ઉપરોકત તારીખ અને સમયે હાજર ઉમેદવારોમાંથી મેરીટ
માણે ખાલી બેઠકો ઉપર વેશ આપવામાં આવશે. કે ટેગરીની ખાલી બેઠકો ઉપર વેશ
આપી દે વામાં આવશે યારબાદ તે કે ટેગરીના અ ય ઉમેદવાર વેશ મેળવી શકશે નિહ.

૩.

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

૪.

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

તા.:
ર૯/૦૭/૨૦૧૭
થળ: ગાંધીનગર

રિજ ટાર
આઈ.આઈ.ટી.ઈ.

નોંધ:- ઉપર જણાવેલ િવગત અનુસાર એડમીશન બાબતે કોઈ મુ કે લી જણાય તો તેમણે નીચે
દશાવેલ ઈમેઈલ પર અથવા મોબાઈલ નંબર પર સંપક કરવો.
Email:- onlineadmission@iite.ac.in
Contact number:
(1) Mr. Jatin Bhatt – 9913613943

(2) Mr. Pratik Solanki– 9913613945

