
ગજુરાત સરકારના આદેશથી શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21થી આપિી સસં્થા શ્રીમતી એમ.એન.કે. દલાલ 
એજ્યકેુશન કોલેજ ફોર વવમેન, અમદાવાદનુ ંજોડાિ આઈઆઈટીઈ-ગાધંીનગર સાથે થયુ ંછે. આથી હવે 
પછીના આપિી સસં્થામા ંપ્રવેશ મેળવવાની પ્રક્રિયા બદલાય છે. નવી પ્રવેશ પ્રક્રિયા આ મજુબની છે. 

મહરેબાની કરીને તમારા અગત્યના દસ્તાવેજો જેવાકે, માકષશીટ્સ, લીવવિંગ સક્રટિક્રફકેટ, જાવતનો દાખલો, 
નોન-ક્રિવમલયર સક્રટિક્રફકેટ, અપગં (PH) હોવાનુ ંપ્રમાિપત્રને PDF (51 kb થી 2 Mb) સ્વરૂપે તયૈાર 
કરી રાખો. 

પગલ ું 1 : આઈઆઈટીઈની વેબસાઈટ પર જાઓ. www.iite.ac.in 

પગલ ું 2 : એડવમશન ટેબ પર ક્લલક કરી એડવમશન બ્રોશર વવકલ્પ પર ક્લલક કરો અથવા અહી આપેલ 
ણલન્ક પર ક્લલક કરો. https://www.iite.ac.in/downloads/iite-admission-2020-information 

પગલ ું 3 : IITE admission brochure 2020 વવકલ્પ પર ક્લલક કરી માક્રહતી પસુ્સ્તકા ડાઉનલોડ કરો 
અથવા અહી આપેલ ણલન્ક પર ક્લલક કરો. https://iite.ac.in/download/notice/5ee0f878d37b9.pdf  

પગલ ું 4 : માક્રહતીપસુ્સ્તકાનો ધ્યાનપવૂષક અભ્યાસ કરો. 

પગલ ું 5 : online application for admission 2020 વવકલ્પ પસદં કરો. ત ેમાટે ફરી admission ટેબ 
પર ક્લલક કરો. અથવા અહી આપેલ ણલન્ક પર ક્લલક કરો. http://portal.iite.ac.in/core-emli/online-

admission/portal/online-adm-portal/index.php#/ 

પગલ ું 6 : select programme નામના ડ્રોપડાઉન મેનમૂાથંી B.Ed. પસદં કરો. 

પગલ ું 7 : તમારો મોબાઈલ નબંર નાખંો. Send OTP બટન પર ક્લલક કરો. 

પગલ ું 8 : OTP નાખંી આગળની પ્રક્રિયા શરૂ કરો. 

અગત્યની તારીખો : 

તારીખ  પ્રવવૃિ 

10/6/2020  ઓનલાઈન એક્લલકેશનની જાહરેાત 

6/7/2020, સાજંે 
6 વાગ્યા સધુી  

ઓનલાઈન એક્લલકેશન સબવમટ કરવાની અંવતમ તારીખ 

12/7/2020, 
પરીક્ષાકેન્ર પર 
પહોંચવાનો 
સમયસવારે 10 
વાગ્ય ે

i3T, એંટ્રન્સ ટેસ્ટ 

17/7/2020, i3T એંટ્રન્સ ટેસ્ટના પક્રરિામની જાહરેાત 

http://www.iite.ac.in/
https://www.iite.ac.in/downloads/iite-admission-2020-information
https://iite.ac.in/download/notice/5ee0f878d37b9.pdf
http://portal.iite.ac.in/core-emli/online-admission/portal/online-adm-portal/index.php#/
http://portal.iite.ac.in/core-emli/online-admission/portal/online-adm-portal/index.php#/


સાજંે 6 વાગ ે

20/7/2020 થી 
25/7/2020 

B.Ed. & B.Ed.-M.Ed. ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા 

27/7/2020 થી 
31/7/2020 

વવદ્યાથી પક્રરચય કાયષિમ (ઓનલાઈન) 

1/8/2020 અભ્યાસિમની શરૂઆત 

આ તારીખો covid-19 મહામારીની પક્રરસ્સ્થવતને આવધન બદલાઈ શકે છે. 

i3T ટેસ્ટન ું માળખ ું 

િમ
  

વવર્ય ગિુ 

1 સામાન્ય જ્ઞાન અન ેપ્રવતષમાન ઘટનાઓ 15 

2 સખં્યાત્મક, તાક્રકિક અને અનરુૂપિ શસ્લત 15 

3 પ્રત્યાયન કૌશલ્ય અન ેઅંગજેી 15 

4 ICT/ ઇ-લવનિંગ / વેબબેસ્ડ ક્રરસોસષ 15 

5 વશક્ષિ અણિયોગ્યતા 30 

6 વવર્યવસ્ત ુ 30* 

કુલ  120 

*વવર્યવસ્ત ુધોરિ 8 સધુીના ગણિત/સામાન્ય વવજ્ઞાન/સામાજજક વવજ્ઞાનનુ ંસામાન્ય વવર્યવસ્ત ુ

i3T ઉિીિષ થવા ઉમેદાવરે કુલ ગિુના ઓછામા ંઓછા 50% (120માથંી 60) ગિુ પ્રાલત કરવાના રહશેે. 

મહાવરા માટેના પ્રશ્નપત્રો : અહી ણલન્ક પર ક્લલક કરી i3T ટેસ્ટના મહાવરાના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરો. 
https://www.iite.ac.in/images/entrance-test-papers-for-practice.pdf 

વધ ુમાક્રહતી માટે www.iite.ac.in ની મલુાકાત લો. 

https://www.iite.ac.in/images/entrance-test-papers-for-practice.pdf
http://www.iite.ac.in/

