
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ઇન્ડીયન ઇન્સન્ટિિયિૂ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગ ાંધીનગર  

 

                                

 પ્રવેશ 2020  

ઉમેદવ ર મ િેની સચૂન ઓ                       

ત . ૨૫/૦૮/૨૦૨૦ 

   
 

❖ આઈ.આઈ.ટી.ઇ. સલંગ્ન તમામ અભ્યાસક્રમોની પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા વતતમાન સમયની Covid-19ની 

મહામારીને ધ્યાને લઇ રાજ્યના કુલ 35 કેન્દ્રો ખાત ેહાથ ધરવામા ંઆવનાર છે 

❖ તા. 28/08/2020 થી તા. 12/09/2020 દરમ્યાન આ પ્રક્રક્રયાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

આઈ.આઈ.ટી.ઇ. દ્વારા તમામ ઉમેદવારોન ેપોત ેકયા કેન્દ્ર પર પ્રવેશ માટે જશે તે અંગે પોટતલના 

માધ્યમથી પછૂવામા ંઆવેલ છે જેથી કયા કેન્દ્ર પર કઇ તારીખ ેકેટલા ઉમેદવાર ઉપસ્થથત રહનેાર 

છે તે સનુનનિત હશ.ે  

❖ બ ેકમ્્યટુર/લેપટોપમાથંી એક થક્રીન ઉપર કંટ્રોલ સેન્દ્ટર સાથ ેZOOM મીટીંગથી કેન્દ્ર જોડાયેલ 

રહશેે જયારે બીજી થક્રીન પર એડમીશન ફાળવણી માટેની Google Sheet મા ંજોઈ  શકાશે. 

❖ સદર Google Sheet મા ંતમામ કોલેજોની યાદી તથા ભરાયેલ તેમજ ખાલી જગ્યાઓની માક્રહતી 

લાઈવ જોઈ શકાશે. 

❖ કાઉન્દ્સેલલિંગમા ંરોજે રોજ નવષયવાર અન ેસથંથા દીઠ બેઠકોની યાદી વેબસાઈટ પર મકુવામા ં

આવશ.ે આ યાદી ઉમેદવારો  ડાઉનલોડ કરી શકશ.ે  

 

 

 

 



ઉમેદવ રો ધ્વ ર  રીપોિીંગ  
❖ ઉમેદવારોન ેકાઉન્દ્સેલલિંગમા ંક્યારે જવાનુ ંઆવશ ેતેનુ ંનશડયલુ આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ની વેબસાઈટ પર 

મકુવામા ંઆવશે.  

❖ કાઉન્દ્સેલલિંગમા ંરોજે રોજ નવષયવાર અન ેસથંથા દીઠ ઉપલબ્ધ બેઠકોની યાદી વેબસાઈટ પર 

મકુવામા ંઆવશે. આ યાદી કેન્દ્ર પરથી પણ મળી શકશે.   

❖ ઉમેદવારોએ વેબસાઈટ પર દશાતવેલ સમય પત્રક અનસુાર તેમના કાઉન્દ્સેલલિંગ સમય કરતા 

ઓછામા ંઓછા ૩૦ નમનીટ પહલેા પ્રવેશ કેન્દ્ર પર પહોંચી જવુ.ં 

❖ જો કાઉન્દ્સેલલિંગના ક્રદવસે ઉમેદવારની પરીક્ષા હોય તેવા ક્રકથસામા ંઉમેદવાર પોતાના વાલી તરીકે 

અન્દ્ય સભ્યન ેકાઉન્દ્સેલલિંગમા ંભાગ લેવા અનધકૃત કરી શકશ.ે જે  તે વ્યસ્તતન ેઅનધકૃત કરવા માટે 

વેબસાઈટ પરથી નનયત ફોમત ભરી   ઉમેદવારનુ ંતથા વાલીનુ ંપોતાનુ ંએમ બનંેના ઓળખપત્ર 

સાથ ેવાલી  પ્રવેશ હતે ુકેન્દ્ર પર ઉપસ્થથત રહી ઉમેદવારવતી  કાઉન્દ્સેલલિંગમા ંભાગ લઇ શકશ.ે 

વાલી તરીકે પ્રવેશ અંગે તેમજ કોલેજ પસદંગી અંગ ેલીધેલા નનણતય ઉમેદવારનો નનણતય ગણાશ.ે 

 

ઉમેદવ રોનુાં વેરરરફકેશન  
❖ કેન્દ્ર દ્વારા સૌ પ્રથમ ઉમેદવારે  Attendance Sheet મા ંસહી કરવાનુ ંરાખવુ ંઅને ત્યારબાદ 

કેન્દ્રના અનધકૃત અનધકારી ધ્વારા ડોક્યમેુન્દ્ટ વેક્રરક્રફકેશન કરવાનુ ંરહશેે. ઉમેદવારનુ ંડોક્યમેુન્દ્ટ 

વેરીફીકેશન પણૂત થયા બાદ જ તે પ્રવેશ પ્રક્રક્રયામા ંભાગ લઇ શકશ.ે    

❖ પ્રવેશ કેન્દ્ર પર ઉમેદવારના નીચ ેપ્રમાણેના ડોક્યમેુન્દ્્સ ચકાસવાના રહશેે. 

(૧)  એડમીશન ડીપોઝીટ ભયાતની પાવતી        

(૨)  ફોટો આઈકાડત (વાલીના ક્રકથસામા ંવાલી અને ઉમેદવાર બનંેના ફોટો આઈડી)    

(૩) છેલ્લી પરીક્ષાની માકતશીટ      

(૪)   જાનત/EWS/PH/non-creamy layer  અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

❖ અન્દ્ય રાજ્યના ંઉમેદવારો માટે છેલ્લી પરીક્ષાની માકતશીટ અન્દ્ય રાજ્યની  બોડત/યનુનવસીટી માથંી 

હોવી જોઈએ.   



 

ઉમેદવ રોનુાં ક ઉન્સેલ િંગ અને કો ેજ પસાંદગી  
 

❖ ઉમેદવાર આઈ. આઈ. ટી. ઈ.ની વેબસાઈટ પરથી પ્રવેશ ફાળવવાની Google Sheet ડાઉનલોડ 
કરી જોઈ શકશ.ે જેથી એ પોતાની પસદંગીની કોલેજ પર પ્રવેશ માટે ધ્યાન આપી શકે. 

❖ ઉમેદવારન ેપ્રવેશ માટે મેરીટ નબંરથી તેમનો ક્રમ આવે ત્યારે ZOOM મીટીંગની થક્રીન સમક્ષ 

બોલાવવાના રહશેે. ત્યા ંઉમદેવારને પ્રવેશ માટે ઉપલબ્ધ બેઠકોનુ ંમેટ્રીતસ બતાવવાનુ ંરહશેે. 

❖ ઉમેદવારે ZOOM મીટીંગની થક્રીન સમક્ષ પોતાની ઓળખ-નામ, કેટેગરી, અન ે મેરીટ નબંર તથા 

છેલ્લ ેકઈ પરીક્ષા પાસ કરી છે તે જણાવવાની રહશેે.  

❖ ત્યારબાદ ઉમેદવારને કોલેજ માટેની પસદંગી પછૂવામા ંઆવશ ે અન ેઉમેદવારે  Google Sheet 

ની થક્રીન પરથી પોતાની પસદંગીની કોલેજ જણાવવાની રહશેે.  

❖ જો ઉમેદવારે પસદં કરેલી કોલેજમા ંતે નવષયમા ં  બેઠક ઉપલબ્ધ હોય તો કંટ્રોલ સેન્દ્ટર દ્વારા 

Google Sheet મા ંઉમેદવારનો મેરીટ નબંર લખી પ્રવેશ સનુનનિત કરવામા ંઆવશે. જે થક્રીન 

રીફે્રશ કરવાથી Google Sheet મા ંજોઈ શકાશે.  

❖ પ્રવેશ સનુનનિત થાય એટલે Allotment Sheet મા ંઉમેદવારે નોધ સામ ેસહી કરવાનુ ંરાખવુ.ં  

❖ થોડા સમય બાદ  ઉમેદવાર એડમીશન વેબ પોટતલ પરથી Provisional Seat Allotment Letter 
જાત ેડાઉનલોડ કરી શકશે. 

❖ જો ઉમેદવાર પ્રવેશ   લેવા ઈચ્છતા ના હોય  તો ઉમેદવારે “પ્રવેશ ઈચ્છતા નથી” તેવુ ંકેન્દ્ર પર 

રહલે નનયત નમનૂામા ં લખી  સહી કરવાની રહશેે.  

❖ ઉમેદવારે પસદં કરેલ કોલેજમા ંક્રદન - ૩ મા ંહાજર થઇ રીપોટીંગ કરવાનુ ંરહશેે અન્દ્યથા પ્રવેશ 

રદ થવાન ેપાત્ર બનશ.ે 

 

 



એડમીશન પરૂ્ણ થય  બ દ એડમીશન રદ કરવ  અંગે અને ફી રીફાંડ બ બતે  

 

 
❖ બી.એડ. ના કોસતમા ંફી પરત કરવામા ંઆવશ ેનક્રહ. 

 

 

 ક મચ  ઉ એડમીશન પરૂ્ણ થય  બ દ કો ેજ ખ તે  
 

❖ ઉમેદવારે કોલેજની સચૂના મજુબ નીચે મજુબના અસલ પ્રમાણપત્રો સાથ ેકોલેજ ખાતે હાજર થવુ.ં  

(૧)  એડમીશન ડીપોઝીટ ભયાતની પાવતી        

(૨)  ઉમેદવારનુ ંફોટો આઈકાડત  

(૩) છેલ્લી પરીક્ષાની માકતશીટ      

(૪)   જાનત/EWS/PH/non-creamy layer  અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

(૫) કામચલાઉ પ્રવેશ ફાળવણીનો પત્ર  

❖  જે ઉમેદવારો ને ફાઇનલ સેમેથટરની માકતશીટ બાકી હોય તેઓ ઓતટોબર મક્રહનાના અંત સધુીમા ં

જમા કરાવી શકશ ેત્યા ંસધુી આ પ્રવેશ  કામચલાઉ (પ્રોનવઝનલ) પ્રવેશ ગણાશ.ે   

❖ સથંથાન ેઆચાયત દ્વારા ઉમદેવારની એલલજજલબલીટી અન ે પ્રમાણપત્રોની નનયમ અનસુાર ની 

ચકાસણી કરવાની રહશેે.  જો ઉમેદવારની લાયકાત અન ેએલલજજલબલીટી બાબત પણૂત થઇ શકે 

તેમ ન હોય તો ઉમેદવારનુ ંએડનમશન  સથંથાની કક્ષાએ રદ  કરવાનુ ંથશે  તથા તે બાબતની 

યનુનવનસિટીને જાણ કરવાની રહશેે. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


