गांधी जीवन पद्धतिनुसार शिक्षा द्वारा विकास
Accredited with Grade "A" by NAAC

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ: અમદાવાદ
સંચાલિત
મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા
તા. જિ. ગાંધીનગર- ૩૮૨૩૨૦

B.A. પ્રવેશ: ૨૦૨૨- ૨૦૨૩
મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ગ્રામસેવા
સંકુલ - સાદરા ખાતે BA અભ્યાસક્રમ

BA
ગુજરાતી

BA
હિન્દી

BA
અંગ્રેજી

BA
ઇતિહાસ

વિષયના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવાની ઉત્તમ તક
ધોરણ - 12 પછી BAના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવી ઉત્તમ કારકીર્દીનું ધડતર ગાંધીપ્રેરિત જીવનશૈલી
દ્વારા કરવાની તક ચૂકશો નહિ.
આ વર્ષે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં પ્રવેશ મેળવવા કોમન યુનિવર્સિટી એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ પધ્ધતિ
(CUET-૨૦૨૨) અનુસરવાની હોવાથી પરીક્ષા ફોર્મ નીચેની લીંક પર ઓનલાઈન ભરવું
https://cuet.samarth.ac.in/
અથવા
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ સાદરા - સંકુલ ખાતે રૂબરૂ આવી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.
સૂચના:
1. ધોરણ 12નું પરિણામ આવેલ ન હોય તેમ છતાં પણ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.
2. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ ૨૨ મે, ૨૦૨૨ (સાંજે ૫:૦૦ કલાક) સુધી
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गांधी जीवन पद्धतिनुसार शिक्षा द्वारा विकास
Accredited with Grade "A" by NAAC

गूजरात विद्यापीठ:अहमदाबाद
संचालित
महादेव देसाई ग्रामसेवा संकु ल, सादरा
तहसील,जिल्ला गांधीनगर 382320

B.A. प्रवेश: 2022-23
महात्मा गांधी स्थापित गूजरात विद्यापीठ के ग्रामसेवा
संकु ल-सादरा में B.A. अभ्यास क्रम

BA
गुजराती

BA
हिन्दी

BA
अंग्रेजी

BA
इतिहास

उपरोक्त विषय में स्नातक कक्षा के अभ्यासक्रम में प्रवेश लेने की श्रेष्ठ तक
कक्षा-12 वीं के बाद B.A. के अभ्यासक्रम में एडमिशन लेकर गांधी जीवन शैली शिक्षा पद्धति से
अपने जीवन विकास के रियर बनाने का शुभ अवसर भूलना नहीं
इस साल से गूजरात विद्यापीठ में एडमिशन लेने हेतु कोमन युनिवर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट पद्धति से
(CUET-2022) के अनुशासन होने से निम्नांकित लिंक पर से ओनलाइन करिएगा
https://cuet.samarth.ac.in/
अथवा
गूजरात विद्यापीठ,सादरा -संकु ल स्वयं आकर ओनलाइन भर सकते हैं
सूचना:
1. कक्षा 12 का रिजल्ट आने से पहले भी आप ओनलाइन भर सकते है
2. ओनलाइन फोर्म भरने की अंतिम दिनांक 22 मई 2022(शाम 5 बजे) तक
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