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             (વિના મુલ્ય અરજીપત્ર)             ફોમમ નં: 

ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી 

(આદિજાવત વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાવલત સ્િાયત્ત સંસ્થા) 
                ૩જો માળ, વબરસા મુન્ડા ભિન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

EMRSET-2021-22 
૧. પરીક્ષા જીલ્લાનો કોડ             તાલુકાનો કોડઃ             કેન્દ્રનો કોડ:  

૨. પરીક્ષા કેન્દ્રનુું નામ:  

*૩.વિદ્યાર્થીનુું નામ (અટક પહેલા લખિી):-………………………………………………........................................ 

*૪. જાવત:  પુરુષ           સ્ત્રી              
*૫. વપતા / િાલીનુું નામ................................................................................................................................. 

૬. માતાનુું નામ:............................................................................................................................................ 
*૭. જ્ઞાતી:-  આદિજાવત                આદિમજુર્થ           હળપવત      

*૭. અ)  નોન-એસટી              (નોન- એસટી વિદ્યાર્થીઓએ આ માદહતી ભરિી)- ઇ.એમ.આર.એસ. શાળાના કમમચારીઓના બાળકો          
            વિધિા માતાના બાળકો          અપુંગ માતા-વપતાના બાળકો 
*૮. પેટાજ્ઞાતી: ............................................... *૯. જન્દ્મ તારીખ:                  /               /     
 

*૧૦. વિદ્યાર્થી કોઇ શારીદરક ખોડખાપણ ધરાિે છે ? હા ના 
*૧૧. જો વિદ્યાર્થીની અનાર્થ હોય તો  હા ના (માતા-વપતા બન્ને હયાત ન હોય તેિા)  
*૧૨. વપતા/િાલીનો વ્યિસાય :   નોકરી          ખેડુત          વ્યાપારી        અન્દ્ય              ઇ.એમ.આર.એસ. વશક્ષક/સ્ટાફ  

*૧૩. વિદ્યાર્થીનુું હાલનુું સરનામુું : ફળીયુું:........................  ગામ:........................ તાલકુો:........................ 
       વજલ્લો:....................... પીનનું:........................ ફોનનું:........................ મો.નું:...................... 
*૧૪. અનુ.જન જાવતના બાળકો માટે સ્પોટમસ કિોટા બેઠક :  જીલ્લા કક્ષાએ વિજતેા       રાજ્ય કક્ષાએ વિજતેા            નેશનલ કક્ષાએ વિજતેા           
(ઓદફસ ઉપયોગ માટે) 

બેઠક નં.          
 

(ઑફીસ ઉપયોગ માટે) વિદ્યાથીના પ્રિેશ પત્ર ફોમમ.નં:  

ઈ-એમ-આર-એસ પ્રિશે પરીક્ષા ૨૦૨૧-૨૨ પ્રિેશપત્ર 

૧. બેઠક નુંબર          

૨. વિધાર્થીનુું નામ : 

૩.પરીક્ષા કેન્દ્રનુ પુરુ નામ:     

૪. પરીક્ષાની તારીખ :૧૮-એવપ્રલ-૨૦૨૧   પરીક્ષાનો સમય : સિારે- ૧૧:૩૦ િાગ્યે.  

વિદ્યાર્થીના સહી: ________________ 
 
તારીખ: ________________________ 

ફોમમ ભરાિનારની સહી:____________________ 
 
તારીખ: ________________________ 

 
 

ફોટા ઉપર આચાયમના સહી 

વસક્કા કરાિિા 
 

 

ફોટા ઉપર 

આચાયમના સહી 

વસક્કા કરાિિા 
 

 

 

 
(સ.મુ.િ)-િાય-૫૪૪૦-૬૦,૦૦૦-૦૨-૨૦૨૧.  
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*૧૫. પ્રિેશ માટે શાળાની પસુંિગી: ૧) ઇ.એમ.આર.એસ.           ૨) સૈવનક સ્કુલ        ૩) ટેલેન્દ્ટપુલ  
*૧૫(અ). ગુજરાતી કે અુંગે્રજી માધ્યમ શાળાની પસુંિગી:- ગુજરાતી માધ્યમ      અુંગ્રેજી માધ્યમ         
*૧૬. શાળાનો પ્રકાર : સરકારી પ્રાર્થવમક શાળા        આશ્રમશાળા        સરકારી ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડશાળા 
*(અ)  શાળાનુું નામ : ……………………………………………………………………………………………….......... 

*(બ) શાળાનુું સરનામુું: ……………………….. ગામ:.................................     

          તાલુકો:............................................…… વજલ્લો................................. પીનનું.......................   

          ફોનનું.......................... મો.નું ................................................ 

   (ક) આચાયમશ્રીનુું નામ............................................................................................................................... 
૧૭. ફોમમ ભરિાની જાણકારીનો સ્ત્રોત: વિદ્યાર્થીનીશાળા             સરકારી કચેરી/અવધકારીઓ        સમાચારપત્રો           

એન.જી.ઓ          અન્દ્ય        (એન.જી.ઓ / સમાચારપત્ર/અન્દ્ય ની વિગત).............................................................. 
૧૮. ફોમમ મેળવ્યાનુું સ્ર્થળ: વિદ્યાર્થીનીશાળા            નજીકની શાળા         સરકારી કચેરી/અવધકારીઓ       અન્દ્ય   
અન્દ્યની વિગતો:............................................................................................................................................. 
*૧૯. વિદ્યાર્થીનુું / િાલીનુું કબુલાતનામુું 
આર્થી હુું  જાહેર કરુ છુું  કે ઉપર જણાિેલી વિગતો મારી જાણ મુજબ સાચી છે. હુું  ખાતરી આપુ છુું  કે મેં રજુ કરેલ તમામ વિગતોના અસલ પ્રમાણપત્ર 

પ્રિેશ સમયે રજુ કરીશ. હુું  ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજયુકેશન  સોસાયટીના પ્રિેશને લગતા તમામ વનયમોનુું પાલન  કરિા માટેની સુંમતી આપુ 

છુું,જો મે આપેલી માદહતી વિગત ખોટી માલુમ પડે તો મારી ઉમેિિારી રિ કરિી. 
વિદ્યાર્થીની સહી...........................................................  િાલીની સહી:.......................................................... 

સ્ર્થળ.................................................................         તારીખ:................................................................... 
*૨૦. હાલ વિદ્યાર્થી જ ેશાળામાું અભ્યાસ કરતો હોય તે શાળાના આચાયમનુું પ્રમાણપત્ર: 

આર્થી પ્રામાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે આ અરજીમાું સુંબુંધીત વિદ્યાર્થી / વિદ્યાર્થીનીએ આપેલ વિગતો રેકોડમના આધારે સાચી છે. 

સ્ર્થળ:............................................... આચાયમશ્રીની સહી:....................................... 

તારીખ :........................................... શાળા ડાયસ કોડ;..........................................        
 

 

 

 

 

 

 

અરજીપત્ર ભરિા અગંેની સચુના  
 

 

શાળાનો વસક્કો 

પરીક્ષા અગંેની સુચના 

૧. બેઠક નુંબર અને પરીક્ષા કેન્દ્રોનુું નામ પ્રિેશપત્ર પર લખેલુ છે. આ બાબતે કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો આપને ફાળિેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર (શાળા) 

આચાયમશ્રીનો સુંપકમ  કરિો. કેન્દ્રનો ટેલીફોન નુંબર અરજી ફોમમ પર આપિામાું આિેલ છે. 

૨.  પરીક્ષાના દિિસે (૧૮-એવપ્રલ-૨૦૨૧)  ૧૦:૩૦ િાગ્યે પરીક્ષા સ્ર્થળે પહોંચી જિાનુું રહેશ.ે 

૩.  કેન્દ્ર પર સીટ નુંબર મેળિિામાું મુશ્કેલી જણાય તો આચાયમશ્રી/પરીક્ષકનો સુંપકમ  કરિો. 

૪.  પરીક્ષા હોલમાું વિદ્યાર્થીએ કોઇ પણ પ્રકારનુું સાહીત્ય સારે્થ રાખિુું નહી. 

૫.  વિદ્યાથીએ પ્રિેશપત્ર પરીક્ષા સમયે પાસે રાખિાનંુ રહેશે. પ્રિેશપત્ર વિના પરીક્ષામાં બેસિા િેિામાં આિશે નહી. 

૬.  વિદ્યાર્થીએ ઉત્તરિહીમાું કાળી અર્થિા ભુરી બોલપેનનો જ ઉપયોગ કરિાનો રહેશે.  

૭.  પ્રિેશપત્ર પર આચાયોના સહી વસક્કા સાથેનો પાસપોટમ  સાઇઝનો ફોટો ફરજીયાત લગાિિાનો રહેશે. 

૮.  વિધાર્થીએ પરીક્ષા સમયે સુંપુણમ શાુંવત જાળિિાની રહેશે. વિધાર્થી પરીક્ષામાું ગરેરીતી કરતો જણાશે તો પરીક્ષા ખુંડમાુંર્થી ઉઠાડી મકુિામાું 

આિશે. તર્થા આ પરીક્ષા માટે ગરેલાયક ઠરાિિામાું આિશે. 

૯.  અરજી કરેલ ફોમમ જમા કરાિતા પહેલા વિદ્યાથીઓએ તેમનો ફોટો આચાયમના સહી વસક્કા સાથે ખરાઇ કરાિિાનો રહેશે, અને પરીક્ષા 

સમયે એડમીટ કાડમ  સાથે લાિિાનુ ંરહેશે. 
૧૦.  જ ેતે તાલુકાના વિદ્યાથીએ જ ેતે તાલુકાના કેન્ર પર જ પરીક્ષા આપિાની  રહેશે. 
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અરજીપત્ર ભરિા અંગેની સુચના  

 અરજીપત્રકની તમામ વિગતો ભરિાનુું ફરજીયાત છે અને તે અુંગ્રેજી અર્થિા ગુજરાતીમાું મોટા અક્ષરે કાળી અર્થિા ભુરી બોલપેનર્થી 

ભરિાનુ રહેશે. આુંકડાઓ અુંગ્રેજીમાું ભરિા. 

 પરીક્ષા પ્રિેશપત્રના કોલમ ૧ ર્થી ૧૯ ની વિગતો વિધાર્થી/િાલીએ જાતે ભરિાની રહેશે અને િશામિેલ જ્્યાએ વિધાર્થીએ સહી કરિાની 
રહેશે.  

 અરજીપત્રકમાું િશામિેલ જ્યાએ પાસપોટમ  સાઇઝના તાજતેરના બે ફોટા અરજીપત્રમાું િશામવ્યા મુજબ લગાિિા. વિધાર્થીઓએ તેમનો 
ફોટો આચાયમના સદહ વસક્કા સારે્થ ખરાઈ કરાિેલ ફોટા અરજીપત્રમાું લગાિિાના રહેશે. 

  * કરેલ કોલમોની વિગતો ફરજીયાત ભરિાની છે. ફરજીયાત માદહતી ભયામ િગરનુું અરજીપત્રક રિબાતલ ગણાશે. 

૧. પરીક્ષા વજલ્લાના કોડ:             તાલુકાનો કોડ:           કેન્દ્રનો કોડ: 

 વિદ્યાર્થીએ ટેબલ-૨ માું આપેલ પરીક્ષા કોડ જોઈને લખિુું અને પરીક્ષા કેન્દ્ર, જીલ્લા અને તાલકુાનો કોડ નુંબર સુંબવધત ખાનામાું લખિો. 
૨.  પરીક્ષા કેન્દ્રનુું નામ ટેબલ-૨ માું આપેલ જણાવ્યા મુજબ લખિાનુું  રહેશે. 
૩.  વિદ્યાર્થીનુું નામ :અહીંયા અટક પહેલા લખિી પછી નામ લખિુ અને તે પછી વપતાનુું નામ લખિુ 
૪.  જાવત: અહીંયા વિદ્યાર્થીએ પુરુષ હોય તો  પુરુષ અને સ્ત્રી હોય તો સ્ત્રીના કોઠામાું  ( √ ) ની વનશાની કરિી.  
૫.  વપતા/ િાલીનુું નામઃ અહીંયા  વિધાર્થીએ પોતાના વપતાનુ અર્થિા િાલીનુું નામ લખિુું. 
૬. માતાનુું નામ: અહીંયા વિધાર્થીએ પોતાની માતાનુું નામ લખિુ.  
૭.  જ્ઞાવત : આદિજાવત, આદિમજુર્થ અને હળપવત તેમજ નોન – એસ ટી માુંર્થી જમેાું સમાિેશ ર્થતો હોય તે કોઠાની અુંિર (√) ખરાની વનશાની 

કરિી. 
૮.  પેટા જ્ઞાતી : અહીંયા વિધાર્થીએ પહેલા પોતાની પેટા જ્ઞાતી લખિી.  
૯.  જન્દ્મ તારીખ: અહીંયા વિધાર્થીએ પહેલા બે કોઠામાું તારીખ લખિી. તર્થા બીજા બે કોઠામાું મહીનો અને છેલ્લા ચાર કોઠામાું િષમ લખિુ.  
૧૦. વિધાર્થી કોઇ શારીરીક ખોડખાપણ ધરાિે છે : અહીંયા  વિધાર્થીએ  કોઇ શારીરીક ખોડખાુંપણ વિષે હા કે ના કોઠામાું(√) ખરાની  વનશની 

કરિી . 
૧૧. જો વિધાર્થી અનાર્થ હોય તોઃ  જો વિધાર્થી અનાર્થ હોય તો ‘હા’ અન્દ્યર્થા ‘ના’ ના કોઠામાું ( √ ) ખરાની વનશાની કરિાની.  
૧૨. વપતા / િાલીનો વ્યિસાય : અહીંયા વપતાનો / િાલીનો વ્યિસાય લખિો. જિેાકે િા.ત. ખેડુત હોય તો તેની બાજુના કોઠામાું ( √ ) ખરાની 

વનશાની કરિી.  
૧૩. વિધાર્થીનુું સરનામુું : અહીંયા વિધાર્થીનુું સરનામુું લખિાનુું  રહેશે.  
૧૪. સ્પોર્ટસમ ક્િોટામાું પ્રિેશ મેળિિા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓએ જ ેકક્ષાએ ભાગ લીધલે હોય તેમાું ( √ ) ની વનશાની કરિી.  
૧૫. પ્રિેશ માટે શાળાની પસુંિગી : વિધાર્થી જ ેશાળામાું પ્રિેશ ની ઇચ્છા ધરાિે છે તે માટેની ( √ ) વનશાની કરિી.  
૧૫.(અ) વિદ્યાર્થી ગુજરાતી માધ્યમ કે અુંગે્રજી માધ્યમમાું પ્રિેશ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તેમાું ( √ ) વનશાની કરિી. 
૧૬.શાળાનો પ્રકાર : અહીંયા વિધાર્થી જ ેશાળામાું અભ્યાસ કરતો હોય તે શાળાનાું કોઠામાું ( √ ) ખરાની વનશાની કરિી.  
   િા.ત. સરકારી શાળામાું અભ્યાસ કરતો  હોય તો સરકારી શાળા પાસનેા કોઠામાું (√) ખરાની વનશાની કરિી.  
અ. શાળાનુું નામ : અહીંયા શાળાનુું નામ લખિુું.  
બ. શાળાનુું નામ : અહીંયા શાળાનુું સરનામુું લખિાનુું રહેશ.ે  
ક. આચાયમશ્રીનુું નામ : અહીંયા વિધાર્થી જ ેશાળામાું અભ્યાસ કરતો હોય તે શાળાના આચાયમનુું નામ લખિુું. 
૧૭. ફોમમ ભરિાની જાણકારીનો સ્ત્રોત : વિધાર્થીને આ પરીક્ષા વિષે  જ્યાુંર્થી માદહતી મળી  હોય તેની સામે (√) ખરાની વનશાની કરિી.  
૧૮.ફોમમ મેળવ્યાનુું સ્ર્થળ: અહીંયા વિધાર્થીએ ક્યાુંર્થી ફોમમ મેળવ્યુ છે તે લાગુ પડતા વિકલ્પ પર (√ )ખરાની વનશાની કરિી. 
 
 કમમચારીને બેઠક નં ભરિા અંગેની સુચના: 

D H 0 1 0 0 0 0 1 

 

પરીક્ષા વજલ્લાનો કોડ* પરીક્ષા તાલુકાના કોડ* ૫ આંકડામાં વિદ્યાથીના રોલ નં િશામિિા 
 

*ટેબલ-૨ માં આપેલ જણાવ્યા મુજબ 
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કસોટી માટે નમુના રૂપ પ્રશ્નો   

અ. ગુજરાતી 

(૧)  ગાુંધીજીના રાજદ્વારી ગરુુ કોણ હતા ? 

     (અ)   મોહનલાલ        (બ)  ગોખલે                              (ક) મહવષમ                               (ડ)     રાજિૈધ  

(૨)  ઉપિન એટલે શુું?  

     (અ)  િાડો               (બ)  જુંગલ                              (ક) ખેતર                               (ડ) બગીચો  

(૩)  નીર નો સમાનાર્થી શબ્િ આપો .  

      (અ)  નહેર              (બ) નક                                   (ક) પાણી                               (ડ) ક્ષીર  

(૪)  શબ્િકોશ મુજબ તહેિાર, પિમ, મદહમા પછી નીચેમાુંર્થી કયો શબ્િ આિશે ?  

      (અ) દરિાજ              (બ) લખોટી                            (ક) િસુંત                                 (ડ) ષટકોણ  

બ. English 

(1)  This is ______ apple. 
 
a) a        b) an c) the d) is  
 
(2)  The books are _______ the table. 
 
a) in      b) over c) on d) under  
 
(3)  These lines _______ long. 
a) is    b) am c) are d) there 

  

ક. વિજ્ઞાન  

  (૧)  સુતરાઉ કાપડ આપતી િનસ્પવત કઇ ?  

    (અ) આકડો                        (બ) મોગરો                                (ક)   સુરજમુખી                          (ડ) કપાસ     

  (૨)  િુરની િસ્તુઓ નજીક જોિા માટે શુું િપરાય છે ?  

   (અ) વબલોરી કાચ                   (બ)   િુરબીન                           (ક) ઘડીયાળ                             (ડ)   ચશ્મા 

  (૩) હુું  સુંિેિનાનો ગુણધમમ ધરાિુું છુ ?   

   (અ) ટેબલ                           (બ) લજામણી                            (ક)  પથ્ર્થર                                (ડ)  લાકડુું   

  (૪)  આપણા શરીર ને શવક્ત શામાુંર્થી મળે છે?  

   (અ) હિા                              (બ)  પાણી                                (ક) ખોરાક                                (ડ)  એકેય નહી  

ડ. ગવણત  

  (૧) ૧૮ અને ૪૮ નો લ.સા.અ.  કેટલો ર્થાય ?                          

  (અ) ૭                                     (બ)  ૬                                    (ક) ૮                                      (ડ) ૯ 

  (૩) રૂ. ૪૦૦ ના ૧૦% કેટલા ર્થાય ?  

   (અ)   ૪                              (બ) ૪૦૦                                    (ક) ૪૦                                    (ડ)  ૫૦ 

  (૪) કઇ સુંખ્યાનુું િગમ અને િગમમુળ સરખુું છે ? 

  (અ) ૧                                     (બ) ૨                                     (ક)   ૩                                    (ડ) ૪  
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ગુજરાત રાજ્ય ટર ાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી 
(આદિજાવત વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાવલત સ્િાયત્ત સંસ્થા) 

             ૩જો માળ, વબરસા મુન્ડા ભિન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦, ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ સ્કૂલ માં ૨૦૨૧-૨૨ માં પ્રિેશ માટેની માદહતી 

(ફકત સરકારી, આશ્રમ શાળા અને ગ્રાન્ટ ઇન એડ શાળાઓના પાંચમાં ધોરણમાં આદિજાવતના બાળકો માટે ) 

આદિજાવતના બાળકોને ઉચ્ચ ગુણિત્તાસભર વશક્ષણ સારે્થ સુવિધાયુક્ત આિાસ અને ભોજન વ્યિસ્ર્થા મળી રહે તેિા હેતુસર એકલવ્ય મોડેલ 
રેસીડેન્દ્શીયલ સ્કૂલો કાયમરત છે. સિર શાળાઓ  ધોરણ -૬ ર્થી ધોરણ-૧૨ સુધી આદિજાવતના બાળકો છે તર્થા ૧૦% નોન એસ ટી - 

ઇ.એમ.આર.એસ. શાળાના કમમચારીઓના બાળકો, વિધિા માતાના બાળકો અને અપુંગ માતા-વપતાના ના બાળકો માટે છે. આ શાળાઓની 

યાિી પાનાું ૬ તર્થા ૭ ઉપર આપિામાું આિેલ છે. શાળામાું રહેઠાણ,ભોજન અને નાસ્તો તર્થા, કોમ્પ્યુટર વશક્ષણ, રમતગમત, વચત્રકલા  વશક્ષણ, 
લાઇબ્રરેી  વિગરેેની સુવિધા છે. આ એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્શીયલ સ્કૂલોમાું ધોરણ-૬ માું પ્રિેશ માટે અરજીઓ મુંગાિિામાું આિે છે.  
    

અનસુૂવચત જનજાવતના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમકક્ષાનુું વશક્ષણ તેમજ સવુિદ્યાઓ મળે અને ઉત્તમ કક્ષાની શાળામાું પ્રિેશ મળે તે માટે ગુજરાત સરકાર 
દ્વારા “ટેલેન્ટપુલ” યોજનાનુું વનમામણ કરિામાું આવ્યુ છે. આ ”ટેલેન્દ્ટપુલ”  યોજનાનો લાભ લેિા માટે એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્શીયલ સ્કૂલ પ્રિેશ 
પરીક્ષામાું પ્રર્થમ તબકે્ક ઉત્તીણમ ર્થિાનુું રહેશે. (“ટેલેન્દ્ટપુલ” યોજનાનો લાભ લેિા માટે પ્રિેશ સમયે સરકારશ્રીના આિક મયામિા અુંગનેા  
પ્રિતમમાન વનયમો ધ્યાને લેિામાું આિશે) 
પાત્રતાનું ધોરણ : 
 વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીઓ અનસુૂવચત જનજાવત (S T)  હોિા જોઇએ.  
 વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીની હાલ ફકત સરકારી શાળા/આશ્રમશાળા અર્થિા માન્દ્ય ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડ શાળાઓમાું (વશક્ષણ વિભાગની યાિી મુજબ) 

ધોરણ-૫ માું અભ્યાસ કરતા હોિા જોઇએ અને પ્રિેશ મેળિતી િખતે ધોરણ-૫ પાસ કરેલ હોિુ જોઇએ. 
 એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્શીયલ શાળાની પ્રાિેવશક પરીક્ષામાું ક્રમાનસુાર (૧) વિકલાુંગ (૨) અનાર્થ બાળકો (૩) આદિમ જુર્થના બાળકો 

(૩) અને (૪) હળપતી બાળકો  માટે  કુલ બેઠકના ૫% જ્યાઓ અનામત રહેશે.  
 અન ુસુવચત જન જાવત વસિાયના ઇ.એમ.આર.એસ. શાળાના કમમચારીઓના બાળકો, વિધિા માતાના બાળકો અને અપુંગ માતા-વપતાના 

બાળકો િગેરે વિદ્યાર્થીઓ માટે ૧૦% સુધી પ્રિેશ માટે અવગ્રમતા આપિામાું આિશે.  
 સ્પોર્ટસમ ક્િોટા અુંતગમત લાયક અનસુવુચત જનજાવત વિદ્યાર્થીઓ કે જ ેરમત-ગમત ક્ષેતે્ર ઉત્કૃષ્ટ હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓ માટે ૨૦% બેઠકો સધુી 

પ્રિેશ આપિામાું આિશે. (જીલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ તર્થા નેશનલ કક્ષાએ વિજતેા હોય - અવગ્રમતા આપિામાું આિશે). કાઉન્દ્સલેીંગ 

સમયે જરૂરી પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુું રહેશે.  
 આદિજાવત વિસ્તારના PVTGના વિદ્યાર્થીઓને અવગ્રમતા આપિામાું આિશે. 
 
પ્રિેશ અરજીપત્ર મેળિિાના  સ્થળો :  
 સબંવંધત ગામની પ્રાથવમક શાળા   તમામ આશ્રમશાળાઓ અને ગ્રામ પંચાયત  
 તમામ એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ  શાળાઓ  તમામ આિશમ વનિાસી શાળાઓ 
 તમામ મોડેલ શાળાઓ  પ્રાયોજના િહીિટિારશ્રી અને મિિવનશ કવમશ્નરશ્રીની કચરેીઓ 
 તમામ કન્યા સાક્ષરતા વનિાસી શાળાઓ   તમામ પરીક્ષા કેન્રો તેમજ જીલ્લા વશક્ષણવધક્ષકશ્રીની  કચેરીઓ 

  અરજીપત્ર જમા કરાિિાના  સ્થળો :         

 અરજીપત્ર ભરીને જ ેપરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર પરીક્ષા આપિાની હોય તે પરીક્ષા કેન્દ્રમાું રૂબરૂ અર્થિા ટપાલર્થી જમા કરિાનુું રહેશે અને તેજ સ્ર્થળેર્થી 
પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રિેશપત્ર ઈસ્યુ કરિામાું આિશે. આ વસિાય અન્દ્ય જ્યાએ અરજીપત્ર મોકલિામાું આિશે તો તે સ્િીકારિામાું આિશે  નહી. 
અરજીપત્ર સ્િીકારિાની છેલ્લી તા. ૮ મી માચમ ૨૦૨૧ છે. આ તારીખ પછી  અરજીપત્ર સ્િીકારિામાું આિશ ેનહી. પરીક્ષા  કેન્દ્રો ની યાિી 
પાનાં નં. ૭ થી ૯ ઉપર આપેલ છે.  

 *૨૯ નુંબરના પરીક્ષા કેન્દ્રના ફોમમ ઈ.એમ.આર.એસ કિાુંટ સુખીપરીિાર, તાલુકા પુંચાયતની પાછળ તા-કિાુંટ,  ખાતે જમા કરાિિાના 

રહેશે.                          
 આ તબકકે વિધાર્થી પાસેર્થી ઠરાિિામાું આિેલ પાત્રતા ધરાિતા હોિાના કોઈ િસ્તાિેજી પુરાિાઓનો આગ્રહ રાખિામાું આિતો નર્થી. જો 

ઉમેિિાર પ્રિેશ માટે કસોટીનાું અુંતે લાયક ઠરશે તો પ્રિેશ સમયે આ અુંગેના આધાર/પુરાિા રજૂ કરિાના રહેશે. જરે્થી ઉમિેિારને પોતે 

ઠરાિેલ પાત્રતા ધરાિે છે તેની ખરાઈ કરીને જ અરજી કરિા જણાિિામાું આિે છે. પ્રિેશ સમયે ઉમેિિાર પરીક્ષામાું ઉત્તીણમ  ર્થયેલ હોિા છતાું 

જો પાત્રતા ધરાિતા નહી હોય, તો કોઈ પણ સુંજોગોમાું  પ્રિેશ આપિામાું આિશે નહી.          
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પરીક્ષા પધ્ધવત : 

 પરીક્ષા તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૧ ને રવિિાર ના રોજ યોજિામાું આિશે, અને વિધાર્થીઓએ સિારે ૧૦:૩૦ િાગે પરીક્ષા સ્ર્થળે પહોંચી જિાનુું 

રહશે. પરીક્ષા એક જ ભાગમાું લેિામાું આિશે.પદરક્ષાનો સમય સિારના ૧૧.૩૦ ર્થી બપોરના ૨.૦૦ કલાક સુધીનો રહેશે. પ્રશ્નપત્રમાું ભાષા 
કૌષલ્ય ક્ષમતા અંગે્રજી, ગુજરાતી, વિજ્ઞાન,ગવણત, સામાન્ય જ્ઞાન, બુવધ્ધમતા અને વ્યિહારન ે લગતા વિષયોમાુંર્થી િૈકવલ્પક પ્રશ્રો 
પુછિામાું આિશે. આ પ્રશ્નપત્ર લખિા માટેનો કુલ સમય ૨ કલાક અને ૩૦ વમવનટ નો રહેશે. 

 પરીક્ષા માટે નમૂના રૂપ પ્રશ્નો અરજીપત્રકના પાનાું નુંબર-૪ ઉપર આપિામાું આિેલ છે. પરીક્ષા ઓ.એમ.આર(OMR) પધ્ધવતર્થી લેિામાું 

આિશે. 
અગત્યની  તારીખો : 
 અરજીપત્ર મેળિિાની તારીખ : ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ 
 અરજીપત્ર પરત આપિાની છેલ્લી તારીખ : ૦૮ માચમ  ૨૦૨૧ (સાંજ ે૬-૦૦ િાગ્યા સુધી) જાહેર રજાના દિિસો વસિાય  
 પરીક્ષા ની  તારીખ : ૧૮ એવપ્રલ ૨૦૨૧ (રવિિાર) 
 પદરણામ જાહેર કરિાની તારીખ : એવપ્રલ ૨૦૨૧ નંુ છેલ્લુ અઠિાદડયુ. 
અગત્યની સૂચનાઓ :  
 અરજીપત્ર આ સારે્થ બુકલેટના પાનાું નું ૧-૨ ઉપર વબડેલ છે. પ્રિેશ માટે અરજી કરિા આ પાના બુકલેટ માુંર્થી ફાડી લેિાના રહેશે.  
 અરજીપત્ર ભરતી િખતે વિદ્યાર્થીઓ તેમની શાળાના વશક્ષક અર્થિા આચાયમની મિિ લઈ શકે છે. અરજીપત્રકના ફકરા નું ૨૦ માું િશામિેલ 

જ્્યા પર આચાયમ દ્વારા ખરાઈ કરાયલેી હોિી જોઈએ, અન્દ્યર્થા અરજીપત્ર સ્િીકારિામાું આિશે નહી.  
 અરજિાર જ ેસ્ર્થળે પરીક્ષામાું ઉપવસ્ર્થત રહેિાના હોય તે પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર અરજીપત્ર રજૂ કરિાનુું રહેશ.ેનક્કી કરેલા પરીક્ષા કેન્દ્ર વસિાય 

અન્દ્ય કેન્દ્ર ઉપર અરજીપત્ર રજૂ કરિામાું આિશે તો તે રિબાતલ ગણાશ ે
 અરજીપત્ર કચેરી સમય િરમ્પયાન હાર્થોહાર્થ અર્થિા ટપાલ દ્વારા રજૂ કરિાનુું રહેશે. અરજીપત્ર હાર્થોહાર્થ રજૂ કરિાના વકસ્સામાું એ જ િખતે 

પ્રિેશપત્ર ઇસ્યુ કરિામાું આિશે. 
 જો અરજીપત્ર ટપાલમાું મોકલિામાું આિેલ હશે તો પ્રિેશપત્ર પણ ટપાલર્થી જ મોકલિામાું આિશે.આિા વકસ્સામાું અરજિારે પોતાના 

સરનામા િાળુું રૂવપયા-૫ ટીકીટ લગાિેલ કિર અરજીપત્ર સારે્થ મોકલિાનુું રહેશે. પોતાના સરનામા સારે્થનુું રૂવપયા-૫ ટીકીટ િાળુું કિર 
અરજી સારે્થ મોકલાિેલ નહી હોય તો અરજીપત્ર રિ કરિામાું આિશે. 

 અરજીપત્ર જમા કરાિતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો ફોટો અરજીપત્ર પર ચોંટાડી આચાયમના સહી સીક્કા સારે્થ ખરાઇ કરાિિાનો 

રહેશે,અને ભરેલા અરજીપત્રની ઝરેોક્ષ પરીક્ષા સમયે પ્રિેશપત્ર ની સારે્થ લાિિાની રહેશે. ફોટા પર ક્લીપ કે પીન લગાડિી નદહ.  
 જ ેઅરજિાર અરજીપત્ર ભરીને ટપાલર્થી મોકલિાના હોય તેમને ભરેલ અરજીપત્રની નકલ તેમની પાસે રાખિાની રહેશે. 
 અરજીપત્ર ભરિાની બાબતમાું જો કોઇ મુશ્કેલી હોય તો  વિદ્યાર્થીઓ નજીકની એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્શીયલ સ્કૂલમાું અર્થિા વિના મૂલ્ય ે

હેલ્પ લાઇન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮ ઉપર સુંપકમ  કરી શકશે . 
 નીચે જણાિેલ જ્ઞાતીઓને આદિમજૂર્થ તરીકે ગણિામાું આિશે.અને તેમને આગળ િશામવ્યા મુજબ અનામત લાભ આપિામાું આિશે. 

 ૧. સીિી, ૨. કોલઘા ,૩. કોટિાળીયા, ૪.પઢાર ,૫. કાર્થોડી  
 પદરક્ષા OMR પધ્ધવત દ્વારા લેિામાું આિતી હોય છે જરે્થી રી-ચેકીંગ કરિામાું આિશે નદહ તેમજ (રી-ચેકીંગ માટે અરજી કરિી નહીં) 
 મેરીટમાું આિનાર વિદ્યાર્થીઓના જ માકમસ જાહેર કરિામાું આિશે. મેરીટમાું ન આિનાર વિદ્યાર્થીઓના માકમસ જાણિા માટે પત્ર વ્યિહાર 

અર્થિા ટેલીફોનીક જાણ કરિામાું આિશે નહી. જ ેશાળાની બેઠક પ્રમાણે ટેલેન્દ્ટપુલ તેમજ ઈ.એમ.આર.એસ. શાળામાું પ્રિેશ મેળિિા 

માટે મેરીટમાું આિનાર બાળકોનુ જ પરીણામ અમારી કચેરીની િેબસાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in પર મુકિામાું 

આિશે. 
 શાળા પસુંિગી માટે મરેીટના આધારે જ પ્રિેશ આપિામાું આિશે પ્રિેશ મેળિિા માટે કે શાળા ફેરબિલ કરિા માટે ભલામણ અરજીઓ 

ધ્યાને લેિામાું આિશે નદહ. 

ક્રમ શાળાનુું  નામ ભાષાનુ માધ્યમ તાલુકો વજલ્લો 

૧ ઇ એમ આર એસ, મોતા-બારડોલી    ગુજરાતી બારડોલી 

સુરત 
૨ ઇ એમ આર એસ, માુંડિી ગુજરાતી માુંડિી 

૩ સૈવનક શાળા, વબલિાણ અંગે્રજી ઉમરપાડા 

૪ ઇ એમ આર એસ માંગરોળ  અંગે્રજી માંગરોળ  

૫ ઇ એમ આર એસ, ખોડિા, વનઝર  ગુજરાતી વનઝર 

તાપી 
૬ ઇ એમ આર એસ, ઇન્દ્િુ   ગુજરાતી સોનગઢ 

૭ ઇ એમ આર એસ,ઉકાઈ ગુજરાતી ઉકાઈ 

૮ ઇ એમ આર એસ કુકરમંુડા  અંગે્રજી  તાપી 

http://www.eklavya-education.gujarat.gov.in/
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ક્રમ શાળાનુું  નામ ભાષાનુ માધ્યમ તાલુકો વજલ્લો 

૯ ઇ એમ આર એસ, કપરાડા  ગુજરાતી કપરાડા 

િલસાડ 
૧૦ ઇ એમ આર એસ, પારડી ગુજરાતી િલસાડ 

૧૧ ઇ એમ આર એસ, ધરમપુર ગુજરાતી ધરમપુર 

૧૨ ઇ એમ આર એસ, ઉમરગામ  અંગે્રજી  ઉમરગામ  

૧૩ ઇ એમ આર એસ, શામળાજી -૧ ગુજરાતી ભીલોડા 

અરિલ્લી 
૧૪ ઇ એમ આર એસ, શામળાજી-૨  ગુજરાતી ભીલોડા 

૧૫ ઇ એમ આર એસ મેઘરજ  અંગે્રજી  મેઘરજ  

૧૬ સૈવનક સ્કૂલ, ખરંેચા  *** અંગે્રજી ભીલોડા 

૧૭ ઇ એમ આર એસ, ખરેડી   ગુજરાતી િાહોિ 

િાહોિ 
૧૮ ઇ એમ આર એસ, લુખદડયા ગુજરાતી િાહોિ 

૧૯ ઇ એમ આર એસ, ગરબાડા  અંગે્રજી  ગરબાડા  

૨૦ ઇ એમ આર એસ, સીંગિડ  અંગે્રજી સીંગિડ  

૨૧ ઇ એમ આર એસ, અુંબાજી  ગુજરાતી િાુંતા બનાસકાુંઠા  

૨૨ ઇ એમ આર એસ, જગાણા ગુજરાતી પાલનપુર 

૨૩ ઇ એમ આર એસ, અમીરગઢ  અંગે્રજી  અમીગરઢ  

૨૪ ઇ એમ આર એસ, િેજલપુર  અંગે્રજી કાલોલ પુંચમહાલ  

૨૫ ઇ એમ આર એસ, ઘોઘંબા અંગે્રજી  ઘોઘંબા 

૨૬ ઇ એમ આર એસ, કડાણા  ગુજરાતી કડાણા મહીસાગર 

૨૭ ઇ એમ આર એસ, સંતરામપુર અંગે્રજી સંતરામપુર  

૨૮ ઇ એમ આર એસ, નાુંિોિ   ગુજરાતી નાુંિોિ 

નમમિા 
 

૨૯ ઇ એમ આર એસ, વતલકિાડા  ગુજરાતી વતલકિાડા 

૩૦ ઇ એમ આર એસ, સાગબારા ગુજરાતી સાગબારા 

૩૧ ઇ એમ આર એસ, ડેદડયાપાડા અંગે્રજી  ડેદડયાપાડા 

૩૨ ઇ એમ આર એસ, બારતાડ  ગુજરાતી િાુંસિા નિસારી 

૩૩ ઇ એમ આર એસ, પુવનયાિાટ ગુજરાતી છોટાઉિેપુર 

છોટાઉિેપુર 
૩૪ ઇ એમ આર એસ, ક્િાંટ (SPF) અંગે્રજી કિાંટ 

૩૫ ઇ એમ આર એસ, નસિાડી ગુજરાતી નસિાડી 

૩૬ ઇ એમ આર એસ કિાંટ  અંગે્રજી  કિાંટ  

૩૭ ઇ એમ આર એસ, િાઘોદડયા-૧, ગોરજ અંગે્રજી િાઘોડીયા િડોિરા 

૩૮ ઇ એમ આર એસ, િાઘોડીયા-૨ અંગે્રજી િાઘોડીયા 

૩૯ ઇ એમ આર એસ, આહિા  ગુજરાતી આહિા  

૪૦ ઇ એમ આર એસ,સાપુતારા ગુજરાતી આહિા  

૪૧ આશ્રમ શાળા મહાલ ગુજરાતી આહિા  

૪૨ આશ્રમ શાળા માલેગાુંિ ગુજરાતી આહિા ડાુંગ  

૪૩ આશ્રમ શાળા ગારખડી  ગુજરાતી સુવબર  

૪૪ આશ્રમ શાળા ચીંચલી ગુજરાતી સુવબર  

૪૫ આશ્રમ શાળા બારીપાડા ગુજરાતી િઘઈ  

૪૬ ઇ એમ આર એસ, પોશીના(ખડેબ્રહ્મા) ગુજરાતી ખેડબ્રહ્મા સાબરકાુંઠા 

૪૭ ઇ એમ આર એસ, િાઘલખોડ ગુજરાતી નેત્રુંગ ભરુચ 

૪૮ ઇ એમ આર એસ, ઝઘદડયા અંગે્રજી  ઝઘદડયા  

              *** ક્રમ નં ૧૬ સૈવનક સ્કુલમાં ફકત કુમાર વિદ્યાથીઓજ પ્રિેશ મળેિી શકશ ેતથા ક્રમ નં ૦૩ માં  કુમાર અને કન્યા  પ્રિશે 

મેળિી શકશે. સૈવનક શાળામાં પ્રિેશ મેળિિા માટે શારીદરક કસોટી લેિામાં આિશે. 
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ટેબલ:૨ ૨૦૨૧-૨૨ ની ઇએમઆરએસ પ્રિેશ પરીક્ષા માટે મંજુર થયેલ પરીક્ષા અને અરજીપત્રક જમા ંકરાિિાના કેન્રોની યાિી 
ક્રમ વજલ્લો તાલુકો/બ્લોક 

પરીક્ષા કેન્ર 
કોડ 

પરીક્ષા કેન્રનંુ નામ અને સરનામંુ ટેલીફોન નંબર 

1 

િાહોિ  

િાહોિ  DH/01/1 નિજીિન આટમસ એન્દ્ડ કોમસમ કોલેજ, િાહોિ  ૮૩૨૦૨૫૨૮૬૮  

2 િાહોિ  DH/01/2 એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ, ખરેડી તા. િાહોિ  ૮૩૨૦૨૫૨૮૬૮ 

3 લીમખેડા  DH/02/1 મોડેલ સ્કુલ, લીમખેડા 
૯૭૧૪૪૧૦૩૯૯ 

/૯૪૦૮૧૯૪૫૩૭ 

4 
િેિાગઢ 
બારીઆ  

DH/03/1 મોડેલ સ્કુલ, િેિગઢ બારીઆ ૯૨૬૫૫૯૨૫૩૫  

5 ધાનપુર  DH/04/1 એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ, લુખાડીયા તા.ધાનપરુ 
 ૮૪૬૯૯૫૭૧૨૦                 
૬૩૫૨૧૯૭૮૧૨ 

6 ગરબાડા  DH/05/1 માધ્યવમક શાળા ગરબાડા, જાુંબુઆ રોડ, ચાર રસ્તા ચોકડી, ગરબાડા                                                                                       ૯૯૨૫૧૮૦૯૩૧ 

7 ગરબાડા  DH/05/2 મોડેલ સ્કુલ, ગરબાડા,  ધારાસભ્યની મકાન ની સામે,  નિા ફવળયા, ગરબાડા  ૯૯૦૪૧૫૧૬૬૯ 

8 ઝાલોિ  DH/06/1 બી.એમ. હાઇસ્કુલ, ભરત ટાિર, ઝાલોિ  ૯૪૨૭૩૪૪૯૩૪  

9 ઝાલોિ  DH/06/2 કે.આર.િેસાઇ, આટમસ એન્દ્ડ કોમસમ કોલેજ, ઝાલોિ  ૯૮૨૫૦૪૩૨૮૬ 

10 સુંજલેી  DH/07/1 માધ્યવમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વિદ્યાલય, સુંજલેી 
૮૨૦૦૫૮૧૫૧૨ / 

૯૪૨૮૧૬૮૬૭૦ 

11 ફતેપુરા  DH/08/1 શ્રી આઇ. કે. િેસાઇ હાઇસ્કુલ, ફતેપુરા  ૯૬૨૪૨૦૬૧૭૩ 

12 ફતેપુરા  DH/08/2 કોમલ પ્રાર્થવમક વિદ્યામુંદિર, ફતેપુરા  
૯૫૮૬૦૬૨૫૮૮ / 

૯૭૨૬૫૨૦૯૭૧ 

13 સીંગિડ DH/09/1 જી.એલ. શેઠ હાઇસ્કુલ, સીંગિડ  ૯૦૯૯૫૮૯૩૪૦  

14 

પુંચમહાલ 

મોરિા હડફ PM/01/1 ધી કે એસ હાઇસ્કુલ, તાલુકા પુંચાયત ઓદફસ નજીક,  મોરિા હડફ 
૯૮૨૫૭૧૭૩૧૫ 

15 કાલોલ PM/02/1 ઈ.એમ.આર.એસ. િેજલપુર, જી.ઈ.બી સબસ્ટેશન પાસે,િેજલપુર ૮૧૪૧૭૦૮૭૦૮ 

16 ધોધુંબા PM/03/1 માધ્યવમક વિદ્યામુંદિર રણજીતનગર, ધોધુંબા ૮૪૬૯૨૪૫૫૦૫ 

17 ધોધુંબા PM/03/2 શ્રી.એસ એચ િરીયા હાઇસ્કુલ, ધોધુંબા, મુ.પો.ઘોઘુંબા 
૮૪૬૦૪૦૫૪૪૬ 

18 જાુંબુઘોડા PM/04/1 કન્દ્યા સાક્ષરતા વનિાસી શાળા નારૂકોટ.તા જાુંબુઘોડા ૭૬૦૦૭૭૬૭૪૪ 

19 

મહીસાગર 

સુંતરામપુર MH/01/1 મોડેલ સ્કુલ સુંતરામપુર –મુ.ખેરિા પો.જાનિડ,  તા.સુંતરામપરુ ૭૬૨૨૯૬૮૬૬૦ 

20 સુંતરામપુર MH/01/2 શ્રી મુરલીધર વિદ્યાલય, મુ.પો, તા- સુંતરામપુર, વજ- મદહસાગર  ૭૬૨૨૯૬૮૬૬૦ 

21 કડાણા MH/02/1 એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ, કડાણા, મુ.પો- દિિડા કોલોની            

તા- કડાણા વજ- મદહસાગર 
૯૪૨૬૦૪૭૨૩૯ 

22 

બનાસકાુંઠા 

અમીરગઢ BK/01/1 મૉડલ સ્કુલ ,અમીરગઢ મામલતિાર ઓફીસની પાછળ, તા. અવમરગઢ 
૯૮૭૯૬૨૯૮૪૩ 

23 િાુંતા BK/02/1 ઇ એમ આર એસ, અુંબાજી, દહન્દ્િુસ્તાન ફોચ્યુમનાની પાછળ,જતેિાસ અુંબાજી. ૯૮૭૯૩૯૯૨૫૮ 

24 
પાલનપુર BK/03/1 

ઇ એમ આર એસ ,જગાણા તા.પાલનપુર અશોક લેલેંન્દ્ડ શો રૂમની સામે પાલનપુર 

મહેસાણા  હાઈિે. 

૯૪૨૮૨૬૯૪૮૪ 

25 

સાબરકાુંઠા 

ખેડબ્રહમા S K/01/1 
કન્દ્યા સાક્ષરતા વનિાસી શાળા ખેડબ્રહ્મા-૧, મુ.પો-આવગયા તા- ખેડબ્રહ્મા     

વજ સાબરકાુંઠા (અવગયા કેમ્પ્સ )      

૬૩૫૨૧૧૦૦૪૦ 

26 
ખેડબ્રહમા S K/01/2 

આડેકતા ઇન્દ્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી મુ. નિી મેત ર અ લ, રાઅધીિાડા, 

તા.ખેડબ્રાહ્મા વજ-સાબરકાુંઠા  

૭૫૭૨૮૪૭૩૪૭ 

27 પોશીના S K/02/1 પારસ હાઈસ્કુલ, કોટડા રોડ,લાુંબડીયા,તા.પોશીના  ૦૨૭૭૫-૨૮૨૫૪૫ 

28 પોશીના S K/02/2 શ્રી કાજિાસ પ્રાર્થવમક શાળા, મુ, કાજાિાસ પોશીના વજ-સાબરકાુંઠા ૯૨૬૨૩૯૪૮૫૨ 

29 વિજયનગર S K/03/1 સ્િામી વિિેકાનુંિ વિદ્યાલય, મુ.પો. વિજયનગર, તા. વિજયનગર વજ- સાબકાુંઠા ૯૫૭૪૩૩૩૧૧૭ 

30 વિજયનગર S K/03/2 મહારાિશ્રી હમીરવસુંહજી હાઇસ્કુલ,વિજયનગર 
૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૪૨ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુકો/બ્લોક 
પરીક્ષા કેન્ર 

કોડ 
પરીક્ષા કેન્રનંુ નામ અને સરનામંુ ટેલીફોન નંબર 

31 

અરિલ્લી 

વભલોડા AR /01/1 
એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ શામળાજી-૧, મુ.પો- શામળપુર,          

તા- ભીલોડા, વજ- અરિલ્લી 

૯૮૭૯૪૦૭૦૮૦ 

32 વભલોડા AR /01/2 સુયામ સૈવનક સ્કુલ ખેરુંચા, મુ.પો- ખેરુંચા તા- વભલોડા વજ- અરિલ્લી   ૯૪૨૬૭૦૦૧૯૩ 

33 ભીલોડા AR /01/3 શ્રી કે.આર. કટારા આટમસ કોલજે શામળાજી, બેચરપુરા કોલોની, શામળાજી ૯૪૨૬૦ ૬૦૯૧૫ 

34 ભીલોડા AR /02/4 આયમ જ્યોતી વિદ્યાલય, શામળાજી, મુ.પો.-શામળાજી ૯૪૨૬૫ ૬૦૪૧૨ 

35 
ભીલોડા AR /02/5 

શેઠ જ.ે એન. તન્ના વિ. વિ. (મા. વિ.) અન ેકેશરબેન એમ. ઠાકર ઉ.મા. શાળા 

મુ.પો. િાુંકાનેર 

૯૪૨૮૧૯૯૪૩૧ 

36 
ભીલોડા AR /02/6 

એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ શામળાજી-૨, મુ.પો.-મોઘરી, પો.નાુંિોિ, 

િાલીમેડા, તા.વભલોડા વજ.અરિલ્લી 

૯૯૦૪૭૮૭૭૭૭ 

37 મેઘરજ AR /02/1 પી સી એન હાઇસ્કુલ, મેઘરજ ૦૨૭૭૩-૨૪૪૫૩૯ 

38 

છોટા ઉિેપુર 

છોટાઉિેપુર CU/01/1 
એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્દ્સીયલ સ્કુલ, પુવનયાિાુંટ, મુ પટેલ ફવળયા,          

પો- પુવનયાિાુંટ તા,વજ છોટાઉદે્દપુર 

૯૪૨૭૮૩૭૧૮૧ 

39 જતેપુર પાિી CU/02/1 મોડેલ સ્કુલ, જતેપુર પાિી (િડાતલાિ) ૨૬૬૪૨૩૧૧૩૩ 

40 કિાુંટ CU/03/1 મોડેલ સ્કુલ કિાુંટ ગોજારીયાશકૈ્ષવણક સુંકુલ  તા- કિાુંટ ૯૭૨૭૫૮૯૯૯૮ 

41 નસિાડી CU/04/1 શ્રીમતી.એસ બી સોલુંકી વિદ્યામુંદિર , પેટર ોલપુંપ સામે ,નસિાડી ૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૨૦ 

42 સુંખેડા CU/05/1 શ્રી ડી બી પારેખ હાઇસ્કુલ,સ્ટેશન રોડ, સુંખડેા ૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૩ 

43 

નમમિા 

નાુંિોિ NR /01/1 એમ આર વિદ્યાલય, સીિીલ હોસપીટલ નજીક પેલેસ રોડ, રાજપીપળા ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૨૨ 

44 
ડેડીયાપાડા NR /02/1 

જી.એલ.આર.એસ, ડેડીયાપાડા, સરકારી રેસ્ટ હાઉસ સામે, મુ. િેદડયાપાડા,    

તા: ડેદડયાપાડા, જી: નમમિા 

૯૪૨૬૭ ૫૧૦૨૧ 

45 ગરુડેશ્વર NR /03/1 ઇ.એમ.આર.એસ.ગોરા ,ગોરા કોલોની તા: ગરૂડેશ્વર ૯૮૨૪૮૮૮૫૫૯ 

46 સાગબારા NR /04/1 જ ેકે હાઇસ્કુલ, સાગબારા, નમમિા   ૦૨૬૪૯-૨૫૫૨૨૧ 

47 સાગબારા NR /04/2 આિશમ વનિાસી શાળા સાગબારા (કન્દ્યા) ૭૮૭૮૧૪૬૦૫૦ 

48 વતલકિાડા NR /05/1 ઈ.એમ.આર.એસ.,વતલકિાડા, ગામ ગણવસુંિા, તા. વતલકિાડા ૦૨૬૬૧-૨૬૬૧૯૧ 

49 

ભરૂચ 
નેત્રુંગ BH/01/1 આિશમ વનિાસી શાળા, નેત્રુંગ તા.નેત્રુંગ વજ- ભરૂચ  

     (૦૨૬૪૨) ૨૮૨૫૦૦                                 

      ૯૯૨૫૭ ૦૯૩૨૦ 

50 
ઝઘડીયા BH/02/1 

આિશમ વનિાસી શાળા, (કન્દ્યા), ઝઘડીયા, મુ. સુલતાન પુરા, તા.ઝઘડીયા,      

જી: ભરૂચ 

૯૪૨૭૮ ૦૭૮૧૧ 

51 

સુરત 

માુંડિી SR /01/1 સાિમજનીક હાઈસ્કૂલ, માુંડિી ૦૨૬૨૩-૨૨૧૦૨૭ 

52 મહુિા SR /02/1 જી એચ ભકત સાિમજનીક હાઈસ્કૂલ, તા. મહુિા વજ- સુરત  ૦૨૬૨૫-૨૫૫૭૬૮ 

53 માુંગરોળ SR /03/1 એસ પી મરેસા હાઈસ્કૂલ, મોટામીયા, માુંગરોળ ૯૫૮૬૩૮૩૧૨૮ 

54 ઉમરપાડા SR /04/1 િનરાજ હાઈસ્કૂલ, ઉમરપાડા ૦૨૬૨૯-૨૫૩૫૪૨ 

55 બારડોલી SR /05/1 કન્દ્યા વિદ્યાલય અસ્તાન, બારડોલી ૦૨૬૨૨-૨૨૦૦૧૮ 

56 

તાપી 

સોનગઢ TP/01/1 
આિશમ વનિાસી શાળા(કન્દ્યા) સોનગઢ, ઓટા રોડ સરકારી િસાહત ની સામે 

સોનગઢ  

૮૩૭૪૩૪૩૭૫૦ 

57 
સોનગઢ TP/01/2 

સાિમજવનક હાઈસ્કુલ સોનગઢ  પ્રાયોજના િહીિટિારની કચેરી ની બાજુમાું 

,સોનગઢ 

૦૨૬૨૪-૨૨૨૨૦૦  

58 ઉચ્છલ TP/02/1 સાિમજનીક હાઈસ્કૂલ, ઉચ્છલ, તાપી ૯૪૨૭૧૭૭૧૮૯ 

59 વનઝર TP/03/1 ઇ .એમ.આર.એસ.ખોડિા,મુ.પો.ખોડિા,તા.વનઝર ૯૪૨૬૭૭૯૯૧૯ 

60 િાલોડ TP/04/1 એસ જી હાઈસ્કૂલ,િાલોડ ૦૨૬૨૫-૨૨૨૦૪૪ 

61 વ્યારા TP/05/1 િવક્ષણાપર્થ વિવિદ્યાલક્ષી વિદ્યાલય, ધવુલયા રોડ, વ્યારા ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬ 

62 વ્યારા TP/05/2 જ.ેબી.એન.એસ.એ. હાઈસ્કુલ મેઈન  રોડ  ૯૯૦૯૫ ૭૫૦૪૩ 

63 

ડાુંગ 

આહિા DN/01/1 
ઇ .એમ.આર.એસ. આહિા વમશન કુંપાઉન્દ્ડ,આઈ ટી આઈ નજીક તા.  આહિા 

જી. ડાુંગ 

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૭ 

64 િઘઈ DN/02/1 તાલુકા શાળા િઘઈ, િઘઈ ૯૪૨૭૧૮૫૩૭૧ 

65 સુવબર DN/03/1 નિજોત માધ્યવમક શાળા, સુવબર ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૧૭ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુકો/બ્લોક 
પરીક્ષા કેન્ર 

કોડ 
પરીક્ષા કેન્રનંુ નામ અને સરનામંુ ટેલીફોન નંબર 

66 
નિસારી 

વચખલી NV/01/1 ડી ઇ ઇટાલીયા હાઈસ્કૂલ, તા.વચખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૫૭૨૬ 

67 િાુંસિા NV/02/1 શ્રી પ્રતાપ હાઈસ્કૂલ, િાુંસિા ૦૨૬૩૦-૨૨૨૨૫૭ 

68 

િલસાડ 

ધરમપુર VL /01/1 
કન્દ્યા સાક્ષરતા વનિાસી શાળા ધરમપુર,પાણી શુધ્ધીકરણ ટાુંકીની બાજુમાું 

ઓઝરપાડા 

૯૯૭૯૪૧૩૩૯૩ 

69 ધરમપુર VL /01/2 ઈ.એમ.આર.એસ. ધરમપુર મુ.પો.માલનપાડા, બાિાળી ફવળય ુ ૮૨૩૮૦૯૮૭૭૬ 

70 પારડી VL /02/1 ડી. સી.ઑ. સાિમજનીક હાઈસ્કૂલ ,પારડી ,િલસાડ ૦૨૬૦-૨૩૭૭૩૩૪૩ 

71 ક્પરાડા VL /03/1 એન.આર.રાઉત હાઈસ્કૂલ, નાનાપોંઢાું,કપરાડા ૦૨૬૩૩-૨૫૦૦૫૯ 

72 ગીર 

સોમનાર્થ 

જુનાગઢ 
(તાલાલા) J G /01/1 

નુતન માધ્યવમક સ્કુલ,આદિત્ય હોસ્ટેલની પાછળ  રેલ્િે સ્ટેશન રોડ, તાલાળા, 

ગીર સોમનાર્થ. ૯૪૦૮૫૪૮૮૫૩ 

---------  

સરકારી મુરણાલય, િડોિરા. 


