Accredited with Grade "B+" by NAAC

Gujarat Vidyapith: Ahmedabad

શારીરિક શિક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
મુ.પો. સાદરા, તા. & જિ. ગાંધીનગર - 382320

પ્રવેશ : 2022-23
મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના શારીરિક શિક્ષણ વિભાગનો
ત્રણ વર્ષનો ગ્રેજ્યુએટ (B.P.E.S.) અભ્યાસક્રમ

B.P.E.S.

Bachelor of Physical
Education and Sports
(B.P.E.S.) - ધો. 12 (કોઈપણ
પ્રવાહ) પછી પ્રવેશ મેળવી શકાશે.

Faculty of Physical Education
and Sports Science

ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવી ગાંધી પ્રેરિત જીવનશૈલી દ્વારા રમત ગમતમાં ઉત્તમ કારકીર્દીનું ઘડતર કરવાની તક ચૂકશો નહિ.
આ વર્ષે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના શારીરિક શિક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાના ત્રણ વર્ષના ગ્રેજ્યુએટ (B.P.E.S.)
અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે WWW.GUJARATVIDYAPITH.ORG વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ભરવું

Direct Link - https://www.gujaratvidyapith.org/
અથવા
શારીરિક શિક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા (કાર્યાલય), મુ.પો. સાદરા, તા. & જિ. ગાંધીનગર ખાતે
રૂબરૂ આવી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.

ખાસ નોંધ. : 1. - ધોરણ 12 પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓજ ફોર્મ ભરી શકાશે.
2. - ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15/09/2022 (સાંજે 6 કલાક) સુધી.

સરનામું
શારીરિક શિક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા (કાર્યાલય), મુ.પો. સાદરા, તા. & જિ. ગાંધીનગર - 382320
સંપર્ક - 9879431041, 9426767621, 9724622823, 9427714223

Accredited with Grade "B+" by NAAC

गूजरात विधापीठ : अहमदाबाद
शारीरिक शिक्षण और खेल विज्ञान संकाय
सादरा ता. जि. गांधीनगर, गुजरात - 382320

प्रवेश 2022-23
पूज्य महात्मा गाँधीजी द्वारा 1920 में स्थापित गूजरात विधापीठ की
शारीरिक शिक्षण और खेल विज्ञान संकाय, सादरा में छ: सेमेस्टर का ग्रेजुएट
स्तर का बी.पी.ई.एस. (B.P.E.S.) कोर्स

उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर गांधी प्रेरित जीवन शैली के माध्यम से
खेल और शारीरिक शिक्षा में बेहतरीन करियर बनाने का अवसर न चूकें ।

(Bachelor of Physical Education and Sports) कोर्स में किसी भी प्रवाह में
१२वी कक्षा पास विधार्थीयो को प्रवेश मिल सकता है
शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संकाय, गूजरात विधापीठ, सादरा में इस वर्ष शारीरिक शिक्षा एवं खेल
विज्ञान के छ: सेमेस्टर के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए
WWW.GUJARATVIDYAPITH.ORG वेबसाइट से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकतें हैं।

Direct Link - https://www.gujaratvidyapith.org/
अथवा
विधार्थी व्यक्तिगत रूप से शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संकाय, सादरा ता. जि. गांधीनगर
गुजरात - 382320 में जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते है।
विशेष सूचना :
·के वल 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र ही फॉर्म भर सकते हैं।
·ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15-09-2022 शाम 6:00 बजे तक है।

पता
शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संकाय, गूजरात विधापीठ, सादरा, ता. जि. गांधीनगर
गुजरात - 382320
संपर्क : 9879431041 – 9426767621 –9426021845 - 97246 228239427714223- 9426854903

