
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા  અિે ટેલેન્ટ પલુ વાઉચર યોજિા હઠેળ  

આદિજાનિિા નવધાર્થીઓિે ધોરણ-6માાં પ્રવેશ માટેિી ઓિલાઈિ પ્રદિયા માટે 

માર્ગિનશિકા 
 

ગજુરાિ સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુશિ સોસાયટી  

ત્રીજો માળ, બબરસા મનુ્ડા ભવિ, સેકટર-10/એ,  

ર્ાાંધીિર્ર  

 

શાળા પ્રવેશ  - 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

નપ્રય  

નવધાર્થીઓ અિે વાલીઓ ........ 

 
આપ સૌ જાણો છો કે હાલમાાં કોનવડ-19 કોરોિા મહામારીિા સમય માાંર્થી પસાર ર્થઇ રહ્યા છીએ. આ મહામારીિા 

બચાવ માટે સામાજીક અંિર જાળવવુાં ખબૂ જ જરૂરી હોવાર્થી શાળા–કોલેજિો નિયનમિ અભ્યાસ પણ બાંધ 

રાખવામાાં આવેલ છે. અતે્રિી કચેરી હસ્િકિી એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા અિે ટેલેન્ટ 

પલુ વાઉચર યોજિા હઠેળધોરણ-6માાં શૈક્ષબણક વર્ગ 2020-21 માટે શાળા પ્રવેશ અંરે્િી ફેબ્રઆુરી-2020માાં 

પ્રાવેનશક પરીક્ષાન ુઆયોજિ કરવામાાં આવેલ હત.ુ 
 

હાલિી કોનવડ-19 મહામારીિી પદરસ્સ્ર્થનિમાાં મોટા સમહૂમાાં એકત્ર ર્થવુાં દહિાવહ જણાત ુિર્થી. જેર્થી પ્રવેશ માટે 

શાળા પસાંિર્ી પહલેાિા સમયિી જેમ રૂબરૂ કાઉન્સેલીંર્ કેમ્પ કરી કરવી શકય િર્થી. નવધાર્થીઓિી આરોગ્ય 

સરુક્ષા અિે સમયસર પ્રવેશિી કામર્ીરી પણૂગ કરવાિી સારે્થ સામાજીક અંિર જળવાઇ રહ ેિે માટે ઓિલાઇિ 

શાળા પસાંિર્ીિી પ્રદિયાહાર્થધરવાિો નિણગય કરવામાાં આવે છે.  
 

નવધાર્થીઓ-વાલીઓ અિે શાળાઓિા સ્ટાફ માટે ઓિલાઇિ શાળા પ્રવેશ પસાંિર્ીિી જાણકારી મળી રહ ેજેર્થી 

શાળા પસાંિર્ીિી કામર્ીરી કોઇપણ મશુ્કેલી વર્ર કરી શકાય િેિા માટે આ માર્ગિનશિકા િૈયાર કરવામાાં આવેલ 

છે. જે માર્ગિનશિકા આપિે ઓિલાઇિ શાળા પ્રવેશ-પસાંિર્ી પ્રદિયા માટે સહાયક બિશે િેવી શભુકામિા ....... 

 

કાયગપાલક નિયામક 
ગજુરાિ સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુશિ સોસાયટી 

 ર્ાાંધીિર્ર 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. પ્રવેશિી શાળાઓ અિે પ્રવેશિા ધારાધોરણિી નવર્િ  
1.1. એકલવ્ય મોડલ રેસીડને્શીયલ સ્કુલ (ઈ.એમ.આર.એસ.) 

1.1.1. ભારત સરકારના આદિજાતત બાબતોન ુમતં્રાલય અન ેગજુરાત સરકારના આદિજાતત તિકાસ તિભાગ દ્વારા 

આદિજાતત તિસ્તારમા ંગણુિત્તાયકુત તિક્ષણ માટે એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્િીયલ સ્કૂલ (ઈએમઆરએસ)નુ ં

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટી, ગાધંીનગર (જી.એસ.ટી.ઇ.એસ.) દ્વારા સચંાલન કરિામા ંઆિે 

છે. હાલમા ંકાયયરત કુલ 44ઈ.એમ.આર.એસ િાળાઓમા ંધોરણ-6 માટે િર્ય-2020મા ંપ્રિિે કરિાના થાય 

છે. પ્રિિે માટેની ઈ.એમ.આર.એસ. િાળાઓની તિગત નીચ ેમજુબ છે.  
ગજુરાિી માધ્યમિી ઈ.એમ.આર.એસ શાળાઓ 

ક્રમ 
તાલકુો 
જજલ્લો 

િાળાન ુનામ પરીક્ષા બોડય  
િાળામા ંહાલના ધોરણ 

અન ેપ્રિાહ 

ધો- 6 
પ્રિિેની  
જગ્યાઓ 

1 
િાતંા 

બનાસકાઠંા 
ઈ.એમ.આર.એસ. 

અંબાજી 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન  

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

2 
પાલનપરુ, 
બનાસકાઠંા 

ઈ.એમ.આર.એસ. 
જગાણા, 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો- 6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

3 
ખડેબ્રહ્મા 

સાબરકાઠંા 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

પોિીના 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

4 
ભીલોડા 

અરિલ્લી 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

િામળાજી-૧ 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

5 
ભીલોડા 

અરિલ્લી 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

િામળાજી-૨ 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

6 
કડાણા 

મદહસાગર 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

કડાણા 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

7 
લખુડીયા 
િાહોિ 

ઇ.એમ.આર.એસ 
લખુડીયા 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

8 
િાહોિ 
િાહોિ 

ઇ.એમ.આર.એસ.  
ખરેડી 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11-12 
આર્ટયસ અન ેતિજ્ઞાન  

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

9 
તતલકિાડા 

નમયિા 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

તતલકિાડા 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

10 
નાિંોિ 
નમયિા 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
નાિંોિ ગોરા 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

11 
છોટાઉિેપરુ 
છોટાઉિેપરુ 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
પતુનયાિાટ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

12 
સાગબારા 
નમયિા  

ઇ.એમ.આર.એસ 
સાગબારા 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય 

ધો. 6 થી 9 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

13 
નસિાડી 

છોટાઉિેપરુ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

નસિાડી 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો. 6 થી 9 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 



 

 

14 
નતે્રગં  
ભરૂચ  

ઇ.એમ.આર.એસ. 
િાઘલખોડ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો. 6 થી 9 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

15 
માડંિી 
સરુત 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
માડંિી 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય 

ધો. 6 થી 9 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

16 
બારડોલી 
સરુત 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
મોતા-બારડોલી 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ અન ેતિજ્ઞાન 

પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

17 
િાસંિા 
નિસારી 

ઇ.એમ.આર.એસ 
બારતાડ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ અન ેતિજ્ઞાન 

પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

18 
તનઝર 
તાપી 

ઇ.એમ.આર.એસ 
ખોડિા, તનઝર 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

19 
સોનગઢ 
તાપી 

ઇ.એમ.આર.એસ  
ઇન્દુ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

20 
ઉકાઈ 
તાપી 

ઇ.એમ.આર.એસ  
ઉકાઈ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

21 
કપરાડા  
િલસાડ  

ઇ.એમ.આર.એસ 
કપરાડા 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

22 િલસાડ 
ઇ.એમ.આર.એસ  

પારડી 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

23 ધરમપરુ 
ઇ.એમ.આર.એસ 

ધરમપરુ 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

24 આહિા 
ઇ.એમ.આર.એસ 

આહિા 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 આર્ટયસ, કોમસય અન ે

તિજ્ઞાન 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

25 આહિા 
ઇ.એમ.આર.એસ 

સાપતુારા 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-
12 કોમસય અન ેતિજ્ઞાન 

પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

26 આહિા 
ઇ.એમ.આર.એસ  

મહાલ 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

27 આહિા 
ઇ.એમ.આર.એસ 

માલગેાિં 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

28 સબુબર 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

ગારખડી 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

29 સબુબર 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

ચીંચલી 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

30 િઘઈ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

બારીપાડા 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય  
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-

12 તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

 

    અંગે્રજી માધ્યમિી ઈ.એમ.આર.એસ શાળાઓ 

ક્રમ 
તાલકુો 
જજલ્લો 

િાળાન ુનામ પરીક્ષા બોડય  
િાળામા ંહાલના ધોરણ અન ે

પ્રિાહ 
ધો- 6 પ્રિિેની  

જગ્યાઓ 



 

 

1 
અમીરગઢ 
બનાસકાઠંા 

ઈ.એમ.આર.એસ. 
અમીરગઢ 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

2 
ભીલોડા 
અરિલ્લી 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
મઘેરજ 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6  
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

3 
કાલોલ 

પચંમહાલ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

િજેલપરુ 
સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-12 
આર્ટયસ, કોમસય અન ેતિજ્ઞાન  

30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

4 
ઘોઘબંા 

પચંમહાલ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

ઘોઘબંા  
સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

5 
કડાણા 

મદહસાગર  
ઇ.એમ.આર.એસ. 

સતંરામપરુ 
સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 થી 7 
30 – કુમાર 
30 – કન્યા 

6 
લીમખડેા 
 િાહોિ 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
સીંગિડ 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

7 
ગરબાડા 
 િાહોિ 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
ગરબાડા 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

8 
કિાટં  

છોટા ઉિેપરુ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

કિાટં 
સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય 

ધો. 6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

9 
ડેડીયાપાડા 

નમયિા  
ઇ.એમ.આર.એસ. 

ડેડીયાપાડા  
સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

10 
કિાટં  

છોટા ઉિેપરુ 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

કિાટં (SPF) 
રાજય પરીક્ષા 

બોડય 
ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-12 

તિજ્ઞાન પ્રિાહ 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

11 
િાઘોડીયા 
િડોિરા 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
ગોરજ-િાધોડીયા-1 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય 

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-12 
તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

20 - કુમાર  
20 - કન્યા 

12 
િાઘોડીયા 
િડોિરા  

ઇ.એમ.આર.એસ. 
િાઘોડીયા-૨ 

રાજય પરીક્ષા 
બોડય 

ધો-6 થી 10 અન ેધો-11-12 
તિજ્ઞાન પ્રિાહ 

30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

13 
ઝઘદડયા 
ભરૂચ  

ઇ.એમ.આર.એસ. 
ઝઘદડયા 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 થી 7 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

14 
માગંરોળ 
સરુત 

ઇ.એમ.આર.એસ. 
માગંરોળ 

સી.બી.એસ.સી. 
પરીક્ષા બોડય  

ધો. 6 
30 - કુમાર  
30 - કન્યા 

 

િોધ – વર્ગ- 2020માાં શાળા કક્ષાએ હાલમાાં ચાલિા ધોરણ િશાગવેલ છે. જે આર્ામી વરે્માાં િનમક નવકાસ 

આપી ધોરણ-12 સધુીિા વર્ો શરૂ કરવામાાં આવશે.  
 

1.1.2. એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કુલમાાં પ્રવેશિા ધારાધોરણ 
એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્િીયલ સ્કૂલમા ંધોરણ-6થી પ્રિિે આપિામા ંઆિ ેછે. એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્િીયલ 

સ્કૂલમા ંપ્રિિે માટેના ધારાધોરણ નીચ ેમજુબ  છે.  
 

1. તિદ્યાથી અનસુબૂચત જનજાતતના હોિા જોઇએ. (તિધાથી અથિા તપતાન ુજાતતપ્રમાણ પત્ર રજુ કરવુ ં)  

2. તનેી ઉંમર પ્રિિે સમય ેિધમુા ંિધ ુ૧૩ િર્યની હોિી જોઇએ. (જન્મન ુપ્રમાણ પત્ર રજુ કરવુ)ં 

3. તિદ્યાથીસરકારી િાળા/આશ્રમિાળા અથિા માન્ય ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ િાળાઓમા ં (તિક્ષણ તિભાગની 

યાિી મજુબ ) ધોરણ–૫ મા ંઅભ્યાસ કરતા હોિા જોઇએ અન ેપ્રિેિ મળેિતી િખત ેધોરણ–૫ પાસ 

કરેલ હોવ ુજોઇએ. 

4. એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્િીયલ િાળાઓમા ંક્રમાનસુાર કુલ બઠેકના ૫% બઠેક (૧) તિકલાગં (૨) અનાથ 

(૩) આદિમજૂથ (પીતિટીજી) (૪)  હળપતી માટે આરબક્ષત રાખિામા ંઆિિ.ે  



 

 

5. અનસુબૂચતજનજાતત તસિાયના ઇ.એમ.આર.એસ. િાળાના કમયચારીઓના બાળકો, તિધિા માતાના 

બાળકો અન ેઅપગં માતા-તપતાના બાળકો િગેરે તિદ્યાથીઓ માટે ૧૦% સધુી પ્રિેિ માટે અબગ્રમતા 

આપિામા ંઆિિ.ે (લાગ ુપડતા જરૂરી પ્રમાણપત્ર  િસ્તાિેજો ચકાસણી સમય ેરજુ કરિાનુ ંરહિે.ે)  

6. સ્પોર્ટયસ કિોટા અંતગયત લાયક અનસુબૂચત જનજાતતના તિદ્યાથીઓ કે જે રમત-ગમત ક્ષતે્રે ઉત્કૃષ્ટ હોય 

તિેા તિદ્યાથીઓ માટે ૨૦% બઠેકો સધુી પ્રિિે આપિામા ંઆિિે. (જીલ્લા કક્ષા, રાજ્ય કક્ષા તથા 

નિેનલ કક્ષાએ તિજેતા હોય તિેા તિદ્યાથીન ેજ પ્રિિે આપિામા ંઆિિ)ે. 

 

 

1.2. સૈનિક શાળા  
1.2.1. ગજુરાત સરકારના આદિજાતત તિકાસ તિભાગ દ્વારા આદિજાતત તિસ્તારમા ંગણુિત્તાયકુત તિક્ષણ સાથ ેિેિના 

સરંક્ષણ િળોમાઆંદિજાતત તિધાથીઓ ઉચ્ચ કારદકિિી ધડતર કરી િકે ત ેમાટે સતૈનક િાળાઓનુ ંગજુરાત સ્ટેટ 

ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટી, ગાધંીનગર (જી.એસ.ટી.ઇ.એસ.) દ્વારા સચંાલન કરિામા ંઆિ ેછે. હાલમા ં

કુલ 2 સતૈનક િાળાઓ કાયયરત છે. સતૈનક િાળાઓની તિગત નીચ ેમજુબ છે.  
 

ક્રમ 
તાલકુો 
જજલ્લો 

િાળાન ુનામ માધ્યમ પરીક્ષા બોડય પ્રિાહ 
ધો- 6 પ્રિિેની  

જગ્યાઓ 

1 
બભલોડા 

અરિલ્લી  
સતૈનક િાળા 

ખરંેચા  
અંગે્રજી  

રાજય 
પરીક્ષા બોડય 

ધો-6થી 10 અન ેધો-11-12 
સામાન્ય પ્રિાહ 

80 – માત્ર  
કુમાર માટે  

2 
ઉમરપાડા  

સરુત  
સતૈનક િાળા 

િાડી 
અંગેજી  

રાજય 
પરીક્ષા બોડય 

ધો. 6 થી9 
30 - કુમાર  
30 – કન્યા 

   

  િોંધ -  સૈનિક શાળા ખેરાંચામાાં માત્ર કુમાર માટે હોય કુમારોિે પ્રવેશ પાત્ર રહશેે. જ્યારે સૈનિક શાળા વાડી 

નમશ્ર શાળા હોય 50% કુમાર અિે કન્યાઓિે પ્રવેશિે પાત્ર રહશેે. 
 

1.2.2. સૈનિક શાળામાાં પ્રવેશિા ધારાધોરણ 

સતૈનક િાળામા ંધોરણ-6થી પ્રિિે આપિામા ંઆિ ેછે. સતૈનક િાળામા ંપ્રિેિ માટેના ધારાધોરણ નીચ ેમજુબ  

છે.  
1. તિદ્યાથી અનસુબૂચત જનજાતતના હોિા જોઇએ. (તિધાથી અથિા તપતાન ુજાતતપ્રમાણ પત્ર રજુ કરિાન ુ

રહિે.ે) 

2. તનેી ઉંમર પ્રિિે સમય ેિધમુા ંિધ ુ૧૩ િર્યની હોિી જોઇએ. (જન્મન ુપ્રમાણ પત્ર રજુ કરિાન ુરહિે.ે) 

3. તિદ્યાથીસરકારી િાળા/આશ્રમિાળા અથિા માન્ય ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ િાળાઓમા ં (તિક્ષણ તિભાગની 

યાિી મજુબ) ધોરણ–૫ મા ંઅભ્યાસ કરતા હોિા જોઇએ અને પ્રિેિ મળેિતી િખતે ધોરણ–૫ પાસ 

કરેલ હોવ ુજોઇએ. 

4. સતૈનક િાળાઓમા ં ક્રમાનસુાર કુલ બઠેકના ૫% બઠેક (1)અનાથ(2) આદિમજુથ (પીતિટીજી) (3) 

હળપતી માટે બઠેક આરક્ષીત રાખિામા ંઆિિ.ે  

5. અનસુબૂચત જનજાતત તસિાયના તિધિા માતાના બાળકો અન ેઅપગં માતા-તપતાના બાળકો િગેરે 

તિદ્યાથીઓ માટે ૧૦% સધુી પ્રિિે માટે અબગ્રમતા આપિામા ંઆિિ.ે (લાગ ુપડતા જરૂરી પ્રમાણપત્ર  

િસ્તાિજેો ચકાસણી સમય ેરજુ કરિાનુ ંરહિે.ે)  



 

 

6. સ્પોર્ટયસ કિોટા અંતગયત લાયક અનસુબૂચત જનજાતત તિદ્યાથીઓ કે જે રમત-ગમત ક્ષેત્ર ેઉત્કૃષ્ટ હોય 

તિેા તિદ્યાથીઓ માટે ૨૦% બઠેકો સધુી પ્રિિે આપિામા ંઆિિે. (જીલ્લા કક્ષા, રાજ્ય કક્ષા તથા 

નિેનલ કક્ષાએ તિજેતા હોય તિેા તિદ્યાથીન ેજ પ્રિિે આપિામા ંઆિિ)ે. 
 

1.2.3. સૈનિક શાળામાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છુક નવદ્યાર્થીઓએ મેદડકલ િપાસ અિે શારીદરક કશોટીમાાં ઉત્તીણગ ર્થવાન ુ

રહશેે, જો િેમ ર્થવામાાં નિષ્ફળ ર્થશે િો સૈનિકશાળામાાં પ્રવેશપાત્ર રહશેે િહી. આ તિધાથી ઇચ્છેતો 

એઈ.એમ.આર.એસ િાળામા ંઆપેલ અગ્રીમત્તા મજુબ ફાળિલે િાળામા ંપ્રિિે ચાલ ુરાખી િકિ.ે . 
 

 
 

1.3. ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિા 
1.3.1 સરકારશ્રીના આદિજાતત તિકાસ તિભાગ દ્વારા અનસુબુચત જનજાતતના તિધાથીઓન ે ઉત્તમકક્ષાની 

નામાદંકત િાળાઓમા ંપ્રિેિ અપાિીને તઓેને ઉત્તમકક્ષાનુ ં તિક્ષણ તમેજ સતુિધાઓ મળી રહ ેઅને 

અન્ ય સમાજની હરોળમા ંબરોબરી કરી િકે અન ેતઓે પરુા આત્ મતિશ્ િાસથી ઉભા રહી િકે તેિા શભુ 

આિયથી ટેલને્ટપલુ સ્કૂલ િાઉચર યોજના િરૂ કરિામા ંઆિલે છે. 

1.3.2 આ યોજના હઠેળ આિાતસયસતુિધા ધરાિતી િાળાઓમા ંધોરણ- ૬ થી ૧૨ સધુીના અભ્યાસની તક રહલે છે. આ 

યોજના હઠેળ પસિં કરેલ િાળાઓ પકૈી શ્રષે્ઠ અન ેઅતતશ્રષે્ઠ િાળાઓની તિગત નીચ ેમજુબ છે.  

ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિાહઠેળ ગજુરાિી માધ્યમિી શે્રષ્ઠ શાળાઓ 

ક્રમ િાળાન ુનામ 
પરીક્ષા બોડય  

પ્રિાહ  
ધો-6 પ્રિેિ  
જગ્યાઓ 

1 
તિધાદિપ જુનીયર કોલજે ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમસય,  

મ.ુઅણીતા, તા.ઓલપાડ, જજ.સરુત 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા  

2 
તિસનગર તાલકુા ઔધોબગક સહકારી મડંળી સચંાબલત 
ડીડી.પરીખ કન્યા તિદ્યાલય, તિસનગર, જજ.મહસેાણા 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40 માત્ર  
કન્યા માટે  

3 
શ્રીિલ્લભ તિધાપીઠ ઉચ્ચ. માધ્ય .િાળા,  

અણીપારી, તા.મોરબી, જી.રાજકોટ 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40 માત્ર  
કુમાર માટે 

4 
શ્રીસ્િામી નારાયણ તિધાલય, લાડિી,  

મ.ુલાડિી, તા.કામરેજ, જી.સરુત 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

5 
શ્રી એન.ડી.િેસાઇ સાિય.હાઇ,  
િાકંલ, તા.માગંરોલ, જી.સરુત 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

6 
ડી.એન.હાઇ., ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિભાગ,  

સ્ટેિન રોડ, મ.ુપો.તા.જી.આણિં 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

7 
કસ્તરુબા કન્યા તિધાલય (ઉ.મા)  

સ્ટેિનરોડ, આણિં 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40 માત્ર  
કન્યા માટે  

8 
સરિાર પટેલ તિધાલય,  

મ.ુએના, તા.પલસાણા, જી.સરુત 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40 માત્ર  
કુમાર માટે  

9 
શ્રીનીમા આિિય હાયર સકેન્ડરી સ્કુલ,  

મ.ુકડી, તા.કડી, જી.મહસેાણા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

10 
શ્રીસરિાર પટેલ ઇન્ટરનિેનલ સ્કુલ,  

સિંીપની િકૈ્ષબણક સકુંલ ગીરીરાજ૫૫, સરેુન્રનગર. 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર 

 



 

 

ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિા હઠેળ અંગે્રજી માધ્યમિી શે્રષ્ઠ શાળાઓ 

ક્રમ િાળાન ુનામ 
પરીક્ષા બોડય  

પ્રિાહ  
ધો-6 પ્રિેિ  
જગ્યાઓ 

1 
પરમગરુુ પાઠિાળા અંગે્રજી માધ્યમ સ્કુલ,  

સારસા ક્રોસરોડ, સારસા, જી.આણિં 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

 

 

 

 

ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિા હઠેળ ગજુરાિી માધ્યમિી અનિશે્રષ્ઠ શાળાઓ 
ક્ર
મ 

િાળાન ુનામ પરીક્ષા બોડય પ્રિાહ  
ધો-6 પ્રિેિ  
જગ્યાઓ 

1 
જયજલારામઇન્ટરનિેનલસ્કુલ,  

મ.ુપડાલ, પો.મેનપરુા, તા.ઠાસરા, જી.ખડેા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

2 
ગજુરાતબાળતિકાસમડંળસચંાબલતજે.આર.િેસાઇસ્કુલ, 

જજ. મોરાતા.મોરિા (હડફ) જજ.પચંમહાલ 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

3 
શ્રીમતીટી.આઇ.અમીનઅનશે્રીમતીએન.એલપટેલઉ.મા
તિધાલયઅનેએસ.સી.અમીનપ્રા.તિધાલય, મ.ુખરેિા, 

તા.મહસેાણા, જી.મહસેાણા 

રાજય 
પરીક્ષા બોડય  

ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

4 
તક્ષતિલાતિધાલય,   

તા.બાયડ, જી.અરિલ્લી 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

5 
શ્રીસી.એ. પટેલલતનિગઇન્સ્ટી.,  

મોટાફોફલીયા, તા.તિનોર, જી.િડોિરા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

6 
ગ્રોમોરતિધાલય,  

બરેણારોડ, દહિંમતનગર, જી.સાબરકાઠંા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

 

ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિા હઠેળ અંગે્રજી માધ્યમિી અનિશે્રષ્ઠ શાળાઓ 

ક્રમ િાળાન ુનામ પરીક્ષા બોડય પ્રિાહ  
ધો-6 પ્રિેિ  
જગ્યાઓ 

1 
ગજુરાતપબ્લીકસ્કુલ,  

અટલાિરારેલ્િકે્રોસીંગ, િડોિરા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40 માત્ર  
કુમાર માટે   

2 
સેંટજોસફેહાઇસ્કુલ 

મ.ુખણસુા, તા.તિજાપરુ, જી.મહસેાણા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

3 
એ.એમ.પટેલહાયરસકેન્ડરીઇગ્લીિસ્કુલ, મ.ુખરેિા, જજ. 

મહસેાણા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

4 
તક્ષતિલાતિધાલય,   

તા.બાયડ, જી.અરિલ્લી 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

5 
શ્રીસી.એ. પટેલલતનિગઇન્સ્ટી.,  

મોટાફોફલીયા, તા.તિનોર, જી.િડોિરા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 

6 
ગ્રોમોરતિધાલય,  

બરેણારોડ, દહિંમતનગર, જી.સાબરકાઠંા 
રાજય 

પરીક્ષા બોડય  
ધો-6થી 10 અન ેધો-11 -12 
તિજ્ઞાન અન ેસામાન્ય પ્રિાહ 

40  
કુમાર-કન્યા 



 

 

 

1.3.1. ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિામાાં પ્રવેશિા ધારાધોરણ 
1.3.1.1. અનસુબૂચત જનજાતત (ST) ના તિદ્યાથીઓન ેઆ યોજના હઠેળ લાભ લઇ િકિ.ે  

1.3.1.2. જે તિધાથીઓ ધોરણ-પમા ંચાલ ુિકૈ્ષબણક િર્યમા ંઅભ્યાસ કરતા હોય અન ેગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ 
એજયકેુિન સોસાયટી દ્વારા સચંાબલત ઇ.એમ.આર.એસ.મા ં પ્રિિે મળેિિા માટેની યોગ્યિા 

કસોટીમાાં ૬૦% કે િેર્થી વધમુાકગસ સારે્થ ઉિીણગ ર્થયેલ હોય િેવા નવધાર્થીઓિે લાભ આપવામાાં 

આવે છે.  

1.3.1.3. મરેીટ યાિીમા ંસૌથી િધ ુમાકયસ સાથ ેઉતત્તણય થયા હોય તેિા મહત્તમ ૫૦૦ નવધાર્થીઓિે યોજિા 

હઠેળ લાભ આપિામા ંઆિ ેછે. 

1.3.1.4. તિધાથી અથિા તપતાન ુજાતતપ્રમાણ પત્ર રજુ કરિાન ુરહિેે.િાલીની િાતર્િક આિકનો 

િાખલો રજુ કરિાનો રહિેે. 
 

1.3.2. ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂવાઉચર યોજિા હઠેળ સહાયનુાં ધોરણ 
1.3.2.1. શ્રષે્ઠ િાળામા ં પસિંગી પામનાર તિધાથી – રૂ! ૬૦,૦૦૦/- (રૂ.૬૦,૦૦૦/-ના કેિ િાઉચર 

ઉપરાતંની કોઇિાળા ફી હોયતો તનેો ખચય સબતંધત તિધાથીએ ભોગિિાનો રહિેે તથા જો 

રૂ.૬૦,૦૦૦/- કરતા ઓછી ફી હોય તોત ેનાણા ંતિધાથીન ેછાત્રવતૃત તરીકે આપિામા ંઆિ ેછે.) 

1.3.2.2. અતતશ્રષે્ઠ િાળામા ં પસિંગી પામનાર તિધાથી – રૂ! ૮૦,૦૦૦/- (રૂ!૮૦,૦૦૦/-ના િાઉચર 

ઉપરાતંનીકોઇ િાળા ફી હોય તો તનેો ખચય સબતંધત તિધાથીએ ભોગિિાનો રહિે.ે જો 

રૂ!૮૦,૦૦૦/- કરતા ંઓછી ફીહોય તટેલી જ ફી ચકુિિામા ંઆિિ.ે તફાિતના નાણા ંછાત્રવતૃત 

તરીકે તિધાથીઓન ેચકુિિામા ંઆિિનેદહ.) 
 

 

1.3.3. કુરંુ્બની આિક મયાયિા ધ્યાને રાખી મળિાપાત્ર આતથિક સહાય 
1.3.3.1. વાલીિી વાનર્િક આવક રૂ.૨.૦૦ લાખ સધુી - નવિા મલૂ્ યે લાભ 
1.3.3.2. વાલીિી વાનર્િક આવક રૂ.૨.૦૦ લાખર્થી રૂ.૩.૦૦ લાખ સધુી – વાઉચરિી રકમિા  

૫૦% રકમસરકારશ્રી કક્ષાએર્થી િેમજ અન્ય ખચગ વાલીએ ભોર્વવાિો રહશે.ે 

1.3.4. િાળાિીઠ ધો-૬મા ંિર્ય ૨૦૨૦-૨૧ માટે પ્રિિેપાત્ર તિદ્યાથીઓની મહત્તમ સખં્યા: સરકારશ્રીની પસિંગી 

સતમતત દ્વારા તનણયય થયા મજુબ િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ માટે પ્રતત િાળાિીઠ ધો-૬મા ંમહત્તમ ૪૦ તિધાથીઓન ે

પ્રિિે આપિામા ંઆિિ.ે  
1.3.5. ટેલેન્ટપલુ સ્કલૂ વાઉચર યોજિા અંિર્ગિ નવધાર્થીઓિે મળિાર લાભો:-  

1.3.5.1. િકૈ્ષબણક પકેેજ જેમા ંરજીસ્ટે્રિન અન ેપ્રોસેસીંગ ફી, પ્રિેિ ફી, તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ, ટયિુન ફી તથા 

તિધાથીની જરૂદરયાત મજુબ િધારાની ટયિુન ફીમાનંો સમાિિે થિ.ે  

1.3.5.2. છાત્રાલય ફીમા ંસસં્થાઓ દ્વારા પરૂી પાડિામા ંઆિતી જુિી જુિી સતુિધાઓ તથા તનિાસ અંગેની 

ફીનો સમાિિે થિ.ે  

1.3.5.3. પસુ્તકો તથા સ્ટેિનરી  

1.3.5.4. તિધાથીઓન ેઆપિાનો બખસ્સા ખચય  

1.3.5.5. રજા િરમ્યાન અથિા તિક્ષક સાથેની મીટીંગ માટે તિધાથી તથા તેમના િાલીએ િાળાએથી ઘરે 

અન ેઘરેથી િાળાએ આિિા જિા માટેનો િાહન વ્યિહાર અંગેનો ખચય. (બ ેિખત માટે) 

1.3.5.6. યતુનફોમય, નાઇટ સટુ, પથારી, પાગરણ, બટુ–મોજા અન ેિાળામા ંસામાન્ય રીત ેપહરેિાના કપડા, 

સાબ,ુ તલે, કાસંકો, રુ્થ પસે્ટ, બ્રિ, તિગેરે  



 

 

1.3.5.7. માિંગી/અકસ્માતના પ્રસગેં તબીબી સારિાર માટે ડૉકટરનો કન્સલ્ટેિન ચાર્જ િિાઓ તથા 

સારિારનો ખચય 
 

2. ઇ.એમ.આર.એસ, સૈનિક શાળા અિે ટેલેન્ટ પલુ વાઉચર યોજિા માટેિી પ્રવેશ પ્રદિયા  
 

2.1. પ્રાવેનશક પરીક્ષા -૨૦૨૦ 
2.1.1. ઇ.એમ.આર.એસ.પ્રિિે-૨૦૨૦ માટે ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટી, ગાધંીનગર 

(જી.એસ.ટી.ઇ.એસ.) દ્વારા તિધાથીઓની 34,706 પ્રિિે અરજી ધ્યાન ે રાખી 59 પરીક્ષા કેન્દ્વો પર 

તા.16/02/2020ના રોજ પ્રાિિેીક પરીક્ષાન ુ આયોજન કરિામા ં આિલે હત.ુ આ પ્રાિતેિક પરીક્ષાના 

મરેીટના આધારે ધોરણ-6 માટેના પ્રિિેની કાયયિાહી કરિામા ંઆિ ેછે.   

2.1.2. ઇ.એમ.આર.એસ. અન ેસતૈનક િાળાઓમા ંધોરણ–6 મા ંતિદ્યાથીઓની ૬૦ માન્ય સખં્યા છે. જેમા ં૩૦ કુમાર 
અન ે૩૦ કન્યાઓન ેપ્રિેિ આપિામા ંઆિ ેછે. જી.એસ.ટી.એસ. હસ્તકની ૪૬ શાળાઓમાાં પ્રિિે અંગેની 

કાયયિાહી કરિામા ંઆિિ.ે જેમા ં૨૭૬૦ બઠેક માટે િર્ય-2020મા ંઇ.એમ.આર.એસ. અન ેસતૈનક િાળાઓમા ં

પ્રિિેની કાયયિાહી કરિામા ંઆિિ.ે 

2.1.3. ટેલને્ટ પલુ સ્કુલિાઉચર યોજનામા ં૫૦૦ બેઠકો માટે મરેીટ આધારીત પ્રિેિ કાયયિાહી કરિામા ંઆિિ.ે 

જેમા ંમરેીટ આધારે એક િાળામા ંમહતમ 40 બઠેકો પર મરેીટ આધારીત પ્રિિે આપિામા ંઆિિ.ે 

2.1.4. િર્ય–૨૦૨૦ના િકૈ્ષબણક િર્ય માટે ધોરણ-6 મા ંઇ.એમ.આર.એસ. અન ેસતૈનક િાળાઓમા ં૨૭૬૦ બેઠકોઅને 

ટેલને્ટ પલુ િાઉચર યોજનામા ં૫૦૦ બેઠકો એમ કુલ-૩૨૬૦ બેઠક માટે મરેીટ આધારીત પ્રિેિ કાયયિાહી 

કરિામા ંઆિિ.ે જેના માટેમરેીટ મજુબ આિરે ૬૧૦૪ નવધાર્થીઓિે િાળા પસિંગી કરિા કાયયિાહી માટે 

મજુંરટ કરાિ.ે ત્યાર બાિ બઠેક ખાલી રહતેા પનુ: આગળના મરેીટ મજુબના તિધાથીઓન ેપ્રિિેની તક 

આપિામા ંઆિિ.ે 
2.1.5. િાળા પસિંગીના તિકલ્પ માટે મરેીટના આિરે ૬૧૦૪ તિધાથીઓને પસિં કરિામા ંઆિલે છે. જેમાથી કુલ 

ભરિાની ૩૨૬૦ સીટ ધ્યાન ેરાખી તિધાથીઓ મરેીટ મજુબ પ્રિેિ કરિામા ંઆિિ.ે બાકી તિધાથીઓ પ્રતતક્ષા 

યાિી તરીકે રહિે.ે જયારે ૬૧૦૪ ઉપરાતંના તિધાથીઓન ુમરેીટ ઓછુ હોિાથી પ્રિેિ માટે હાલના તબકે્ક 

િાળા પસિંગીની પ્રદકયામા ંજોડાિાન ુરહિેે નહી. પ્રિિે માટે પાત્ર િાળા પસિંગીના તિધાથીઓની યાિી 

https://eklavya-education.gujarat.gov.in/ પર પ્રકાતિત કરિામા ંઆિલે છે. 
 

2.2. શાળા પસાંિર્ી કરવાિી ઓિલાઇિ અરજી પ્રદિયા  
2.2.1. િાળામા ં પ્રિિે માટે િાળા પસિંગી અને િાળા ફાળિણી ઓનલાઇન કરિામા ં આિિ.ેજેના માટે 

તિધાથીઓએ સૌ પ્રથમ િેબસાઇડhttps://eklavya-education.gujarat.gov.in/પર જિાન ુ રહિે.ે 
આ િબેસાઇટ ઉપર emrs.orpgujarat.com બલિંક પર કબલક કરિાથી આકૃનિ– 1 મજુબ િાળા પસિંગી 

માટેન ુહોમ પઝે ખલુિ.ે આકૃનિ– 1  

https://eklavya-education.gujarat.gov.in/
https://eklavya-education.gujarat.gov.in/


 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. હોમ પેઝ ખોલ્યા બાિ સૌ પ્રથમ તિધાથીએ ઓનલાઇન મકુિામા ંઆિલે સચુનાઓ અને અગત્યની તારીખ અંગેની 

તિગતનો અભ્યાસ કરી લિેાનો રહેિ.ે જરૂરી સચુનાઓ અન ેઓનલાઇન િાળા પસિંગીની તમામ બાબત િાચંી ત્યાર 

બાિ આકૃનિ–2 મજુબ હોમ પઝે પર આપલે APPLY (એપ્લાઇ) પર ક્કલક કરિાનુ ંરહિે.ે  
 

 આકૃનિ– 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.3. હોમ પઝે પર APPLY (એપ્લાય)પર કબલક કરિાથી આકૃનિ – 3 મજુબ પ્રથમ તિદ્યાથીઓનો પ્રિિે પરીક્ષા માટેનો 

આપલે બેઠક િાંબરનાખિાનો રહિે.ે (િાત.BK010012, VL0302678) અન ેત્યાર બાિ બીજા ખાનામા ંતિધાથીની 

જન્મ િારીખ નાખિાની રહિે.ે (જન્મ તારીખ DD/MM/YYYYમજુબ િા.ત. 20-11-1999 નાખિાની રહિે.ે) બન્ને 

તિગત ભરી તિધાથીઓની Submit બટ્ન િબાિિાનુ ંરહિે.ે  
 

િોંધ - જો કોઇ કારણર્થી અરજી ફોમગ ભરિી વખિે જન્મ િારીખ યોગ્ય રીિે િશાવેલ િહી હોય િો નવકલ્પ 

ખલુશે િહી, િે િમામ દકસ્સામાાં નવધાર્થીઓએ િારીખ ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ િાખવાિી રહશેે. 
 



 

 

આકૃનિ– 3 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4. આકૃતત–3 મજુબ લોગઇન કરિાથી સ્ક્સ્ક્રન પર આકૃનિ – 4 મજુબની તિગત ખલુિ.ે જેમા પ્રથમ ભાગમા ં

તિધાથીન ુનામ, સરનામ ુિગેરે સામાન્ય તિગત આિિ.ે જે તિગત માત્ર જાણકારી માટે હોય તમેા કોઇ ફેરફાર 

તિધાથી દ્વારા કરિાનો રહિે ેનહી. જયારે બીજો ભાગ િાળા પસિંગીનો છે. જેમા ંતિધાથીઓએ િાળા પસિંગી 

માટે જેમા િાળાનો પ્રકાર, િાળાન ુમાધ્યમિગેરે માગયિતિિકામા ંઆપેલ માદહતત મજુબ િાચંી સમજીન ેિાળા 

પ્રિિે માટે િાળાની પસિંગીના તિકલ્પ નક્કી કરિા.  
 

 િોંધ- સામાન્ય માદહનિમાાં જો જન્મ િારીખ ખોટી હોય િો નવધાર્થીએ સાચી જન્મ િારીખ સધુારવી.  
 



 

 

આકૃનિ– 4 

 

2.2.5. િાળા પસિં કરતા પહલેા આકનૃિ – 5 મજુબ તિધાથીએ અરજી પત્રકમા ંજણાિલે જન્મ તારીખ યોગ્ય ન હોિાથી 

લોગઇન માટે તારીખ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ લખી લોગઇન થયેલ હોય ત ેતિધાથીએ પોતાની સાચી જન્મ તારીખ આપિાની 

રહિે.ે જયારે બાકીના તિધાથીઓની જન્મ તારીખ આપિાની રહિેે નહી. ત્યાર બાિ તિધાથીએ પોતાનો હાલમા ંજે 

મોબાઇલ નબંર હોય ત ેઆપિાનો રહિે.ે આ મોબાઇલ નબંર પોતાના કુરંુ્બના સભ્યનો જ રાખિો કારણ કે હિ ેપછી 

પ્રિિે અંગેની તમામ જાણ તનેા પર કરિામા ંઆિિ.ે તમેજ જો તિધાથીના તપ્ર ન્સીપાલનો નબંર િકૈલ્પીક નબંર 

તરીકે આપિો. 
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2.2.6. િાળા પસિંગી માટે તિધાથીએ આકૃનિ – 6 મા ંજણાવ્યા મજુબ (1) ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર યોજના અથિા 

ઇ.એમ.આર.એસ. (2) ઇ.એમ.આર.એસ. આમ બ ેિાળાઓના તિકલ્પ પકૈી નીચેની બાબત ધ્યાન ેલઇ કોઇ 

એક િાળાનો તિકલ્પની પસિંગી કરિાની રહિે.ે 



 

 

 

 
(1)  ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર અથિા ઇ.એમ.આર.એસ -  

જે તિદ્યાથીઓએટેલને્ટ પલુ િાઉચર યોજનાઅન ેઇ.એમ.આર.એસ િાળા પસિંગીના તિકલ્પ પકૈી ટેલને્ટ 

પલુ િાઉચર યોજનાની િાળાઓન ેપ્રથમ પસિં કરેલ હિ,ેતમેન ે1.3.1 મદુ્વામા ંજણાિલે િાળાઓમા ં

પ્રિિે આપિામા ંઆિિ.ે જેમા ંકુલ પ્રથમ મરેીટના 500 તિધાથીઓ સધુી પ્રિિે આપિામા ંઆિિ.ે 

ત્યાર બાિના તિધાથીઓએ ઇ.એમ.આર.એસ. માટે આપલે િાળા પસિંગીના તિકલ્પ પકૈીના તિકલ્પ 
ધ્યાને રાખી ઓનલાઇન િાળા ફાળિણી કરિામા ંઆિિ.ે જો બીજા રાઉન્ડમા ંટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર 

યોજનામા ંજગ્યા ખાલી રહિેે તો પસિંગી તિકલ્પ અને મરેીટ ધ્યાને લઇ ખાલી જગ્યા પરુતી ફાળિણી 

કરિામા ંઆિિ.ે  
 

નોધ - ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર યોજના હઠેળ પ્રિિે માટે િાળા ફાળવ્યા બાિ તમેને 

ઇ.એમ.આર.એસ.ની િાળામા ંપ્રિેિની તક રહિે ેનહી.  
 

(2)  ઇ.એમ.આર.એસ. -  

જે તિદ્યાથીઓએઇ.એમ.આર.એસ તિકલ્પ પસિં કરેલ હિ.ે તમેન ે માત્ર 1.1.1 મદુ્વામા ં જણાિેલ 

ઇ.એમ.આર.એસ િાળાઓમા ંજ પસિંગીની િાળા અન ેમરેીટ ધ્યાન ેરાખી પ્રિિે મળિ.ે જેમા ંપ્રથમ 

અન ેબીજો એમ બ ેરાઉન્ડમા ંપ્રિેિ પ્રદક્રયા કરિામા ંઆિિ.ે રીસફલીંગ રાઉન્ડમા ંખાલી જગ્યા રહિેે 

તો મરેીટ ધ્યાને રાખી પ્રિિે માટે તિચારણામા ંલિેામા ંઆિિ.ે 
   

  સતૈનક િાળા માટે સચુના – 

હાલમા ં2 સતૈનક િાળા કાયયરત છે, જે બન્નમેા ંઅંગેજી માધ્યમનો અભ્યાસક્રમ છે. જેથીજે તિદ્યાથીઓસતૈનક 

િાળામા ંપ્રિિે મળેિિા ઈચ્છતા હોય તો, તઓેએ પ્રથમ ઇ.એમ.આર.એસ. િાળા પસિંગી કરિી. ત્યાર 

બાિ અંગે્રજી માધ્યમ પસિં કરિાનુ ંરહિે.ે િાળા અન ેમાધ્યમ પસિં કયાય બાિ સતૈનક િાળામા ંપ્રિેિ 

માટેનો નીચ ે તિકલ્પ આિિ ે તેના પર ટીક કરિાનુ ં રહિે.ે તમેજ સતૈનક સ્કૂલના તિકલ્પની સાથ ે

તિધાથીએ 1.1.1 મદુ્વામા ંજણાિલે ઇ.એમ.આર.એસ. પકૈીની િાળાઓમાથંી િાળા પસિંગીનો તિકલ્પ 

આપિાનો રહિે.ે સતૈનક િાળા માટે મડેીકલ તપાસ અન ેિારીરીક કસોટીમા ંઉતતણય થયા બાિ પ્રિિે 

મળિ.ે જયારે મડેીકલ તપાસ અને િારીરીક કસોટીમાપંાસ ન થાય તો પસિં કરેલ ઇ.એમ.આર.એસ.મા ં

પ્રિિે થિ.ે   
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િાળાનો પ્રકાર પસિં કરી તિધાથીએ નીચ ેઆપલે (Submit & Confirm) બટન િબાિી આગળની કાયયિાહી કરિી 
 



 

 

2.2.7. તિધાથી દ્વારા આકૃતત – 6 મજુબ. (1) ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર યોજના અથિા ઇ.એમ.આર.એસ (2) 

ઇ.એમ.આર.એસ નો તિકલ્પ પસિં કયાય બાિ આકૃનિ – 7 મજુબ આ િાળાઓમા ંચાલતા અંગે્રજી અથિા 

ગજુરાતી ભાર્ાના માધ્યમની પસિંગી કરિાની રહિે.ે જે તિધાથીઓ 2.2.6 (2) મદુ્વા મજુબ સતૈનક િાળામા ં

પ્રિિે મળેિા માગંતા હોય ત ેજ તિધાથીઓએ સતૈનક િાળામા ં(હા) ઉપર ટીક કરવુ.ં જો સતૈનક િાળામા ં

પ્રિિે મેળિિા માગતા ન હોય તો (ના) ઉપર ટીક કરવુ.ં  
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2.2.8. આકૃનિ–7 મજુબ િાળાના માધ્યમની ભાર્ાની પસિંગી કયાય બાિ તેની નીચ ેઆકૃનિ–8 મજુબ જે ત ેમાધ્યમની 

િાળાઓની યાિી નીચ ેજોિા મળિ.ે તિધાથીએ આ યાિી કાળજી પિુયક િાચંી તમેાથંી તેમની પસિંગીની 

િાળા માથંી એક એક િાળા પસિં કરિાની રહિે.ે િાળા પસિંગી માટે િાળાના નામની આગળ () 
બતાિલે તનિાની પર ક્કલક કરિાનુ ં રહિે.ે પસિં કરેલ િાળાઓ આકુનિ-8 મા ંિિાયવ્યા મજુબ બાજુના 

ખાનામા ં િેખાિ.ે જે પસિંગીની િાળાની યાિીમા ં િેખાતો ક્રમ તમારી પસિંગીની િાળાનો ક્રમ રહિે.ે જો 

તિધાથી પસિં કરેલ િાળામા ં ફેરફાર કરિા માગંતા હોય તો ()() પર ક્કલક કરિાથી કરી િકિ.ે 

તિધાથીઓએ ઓછામા ંઓછી ત્રણ િાળા પસિંગી કરિાની રહિે.ે જ્યારે િધમુા ંિધ ુતમામ િાળાઓ સધુી 

પસિંગી કરી િકે છે.  

 

િોંધ -  નવધાર્થી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ક્ર્મવાળી શાળા પસાંિર્ી અિે મેરીટ ધ્યાિે રાખી શાળા ફાળવણી 

કરવામાાં આવશે. જો સરખા મેરીટ વાળા નવધાર્થી હશે િે દકસ્સામાાં જન્મ િારીખ ધ્યાિે લેવાશે. 

મોટી ઉમરિા નવધાર્થીિે પ્રર્થમ પસાંિર્ી રહશેે.  
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2.2.9. તિધાથીએ પસિં કરેલ િાળાનો પ્રકાર, માધ્યમ અન ેિાળાની તિગત ફરી ચકાસણી કરી પરુી ખાતરી થયા 
બાિ નીચ ેિિાયિલે અસ્િીકરણ(Disclaimer) િાચંીન ેઉપર આપલે નાના બોકસમાદંટક() કરી આકનૃિ-8 મા ં

િિાયવ્યા મજુબનુ ંConform (કન્ફોમય) ના ંબટન પર ક્કલક કરિાનુ ંરહિે.ે જો કન્ફોમયબટન પર ક્કલક નહી 

થાય તો આપની માદહતત કન્ફોમય થિ ેનહી જેની ખાસ નોંધ લેિી.  

 

િોંધ - Conform (કન્ફોમગ) બટિ પર ક્લલક કયાગ બાિ ભરેલ માદહનિમાાં કોઇ ફેરફાર ર્થશે િહી. 
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2.2.10.  આપના દ્વારા ભરિામા ંઆિલે પસિંગી તિકલ્પ ફોમય ડેટા સેિ બટન િબાિિાથી સિે થિ ેઅન ેઆકૃનિ-9     

મજુબનો કન્ફોમેિન નબંર આપની સ્ક્સ્કન પર આિિ.ે જે નબંર લખી અન ેસાચિીન ેરાખિાનો રહિે.ે   
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2.2.11. ત્યાર બાિ આકૃતત –9 મા ંનીચ ેિિાયિલે તપ્રન્ટ એપ્લીકેિન પર ક્કલક કરિાથી પાછો આકૃનિ – 10 મજુબની  

સ્ક્સ્કન આિિ.ે જેમા પરીક્ષાનો બઠેક નબંર અથિા કન્ફોમિેન નબંર અન ેજન્મ તારીખ નાખિાની રહિે.ે જે 

ભરી તપ્રન્ટ બટન પનુ: િબાિિાન ુરહિે.ે  
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2.2.12. છેલ્લ ેઆકૃનિ-11 મજુબ આપના દ્વારા કરેલ િાળા પસિંગીની તિગતો સાથેની તપ્રન્ટ િેખાિ.ે જેની તપ્રન્ટ 

તિધાથીએ લઇ પોતાની પાસ ેરાખી િકિ.ે  
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આમ તિધાથી દ્વારા ઓનલાઇન િાળા પસિંગીની કામગીરી પણુય થિે. 
 

2.3. ઓિલાઇિ શાળા ફાળવણી માટેિી પ્રદિયા 

2.3.1. પ્રાિતેિક પરીક્ષા-2020 ના પરીણામના આધારે મરેીટ યાિી માથંી કુલ ભરિાની થતી સીટ (જગ્યા) કરતા 

આિરે બ ેગણા તિધાથીઓન ેમરેીટ યાિી જાહરે કરી ઓનલાઇન િાળા પસિંગી માટે માન્ય કરિામા ંઆિલે 
છે. પરાંત ુઓિલાઇિ શાળા પસાંિર્ી માટે માન્ય કરેલ નવધાર્થીઓિે પ્રવેશ માટેિો હક્ક મળેલ છે, િેમ 

સમજવાન ુરહશેે િહી. 
 

2.3.2. તિધાથીઓ દ્વારા ઓનલાઇન િાળા પસિંગી થયા બાિ મરેીટ અને િાળા પસિંગી ધ્યાને રાખી િાળાની 

ફાળિણી રાજય કક્ષાએથી કરિામા ંઆિિ.ે 
 

2.3.3. િાળા ફાળિણીની પ્રદક્રયા બે િબક્કા (રાઉન્ડ)માાંકરિામા ંઆિિ.ે જયારે બ ેતબક્કા પણુય થયા બાિ ત્રીજો 

િબક્કો રીસફલ માટેનો ઓફલાઇન કરિામા ંઆિિ.ે  

2.3.4. પ્રથમ રાઉન્ડમા ંતમામ સીટ(જગ્યા) માટે ફાળિણી કરી પ્રિિે આપિામા ંઆિિ.ે પ્રથમ રાઉન્ડની ફાળિણી 

બાિ તિધાથી દ્વારા પ્રિિે આખરી કરિા માટે પોતાના તાલકુામા ંનજીકના હલે્પ સને્ટર પર તનયત કરેલ 

સમય મયાયિામા ંયાિી મજુબના આધાર પરુાિા સાથ ેરૂબરૂ જઇ પ્રિેિ કન્ફોમિેન આપિાન ુરહિે.ે જો તનયત 

સમયમા ંપ્રિિે કન્ફોમેિન કરિામા ંનહી આિ ેતો તઓેનો પ્રિિે માટે ત્યાર બાિ હક્ક રહિે ેનહી. 
 

2.3.5. પ્રથમ રાઉન્ડમા ંફાળિેલ િાળામા ંજો તિધાથીન ેપસિંગીની િાળા ન મળતા પ્રિિે મળેિિા ઇચ્છા ધરાિતા 

ન હોય તો તને ુનામ બીજા રાઉન્ડમા ંચાલ ુ રહિે.ે બીજા રાઉન્ડમા ંિાળાની ખાલી જગ્યા મજુબ મેરીટ 

આધારીત તનેી બાકી રહલે િાળા પસિંગી ધ્યાન ેરાખી પનુ: િાળા ફાળિણી કરિામા ંઆિિ.ે  

 

2.3.6. પ્રથમ રાઉન્ડ બાિ ખાલી રહલે જગ્યાઓ માટે બીજા રાઉન્ડમા ંમરેીટ આધાદરત પ્રિિેફાળિણીની કાયયિાહી 

કરિામા ંઆિિ.ેપ્રથમ રાઉન્ડની ફાળિણી બાિ તિધાથી દ્વારા પ્રિેિ આખરી કરિા માટે પોતાના તાલકુામા ં

નજીકના હલે્પ સને્ટર પર તનયત કરેલ સમય મયાયિામા ંયાિી મજુબના આધાર પરુાિા સાથ ેરૂબરૂ જઇ પ્રિિે 

કન્ફોમિેન આપિાન ુરહિે.ે જો તનયત સમયમા ંપ્રિિે કન્ફોમિેન કરિામા ંનહી આિ ેતો તઓેનો પ્રિિે 

માટે ત્યાર બાિ હક્ક રહિે ેનહી. 
 

2.3.7. તિધાથીઓએ ફાળિેલ િાળા તેમની પસિંગીની િાળા હોય તો તાલકુાના નજીકના હલે્પ સને્ટર પર નીચ ે

મજુબના આધારો-પરુિાની નકલ રૂબરૂ લઇ જઇ પ્રિિે કન્ફોમય કરાિિાનો રહિે.ે  

(હલે્પ સેન્ટરિી યાિી પદરનશષ્ટ–1 પર સામેલ છે) 

 

ખરાઇ માટે રજૂ કરવાિા િસ્િાવેજોિી યાિી 
1. તિદ્યાથીનુ ંઉમરનુ ંપ્રમાણપત્ર (જન્મ પ્રમાણપત્ર અથિા સ્કૂલ બલતિિંગ સટી) 

2. િાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર/બોનાફાઇડ સટીફીકેટ (આચાયયના સહી-તસક્કા સાથ)ે 

3. સક્ષમ સત્તાઅતધકારી દ્વારા આપેલ જાતત પ્રમાણપત્રનીનકલ  

4. ધોરણ-5ની િાળાનો પ્રકાર (િાળાના આચાયયનુ ંસરકારી િાળા/આશ્રમિાળા/ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ િાળા 

હોિા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર) 

5. જો તિધાથી હળપતત સમિુાય અથિા આદિમજૂથની બઠેક પર પ્રિિે મળેિતા હોય તો સક્ષમ 

સત્તાઅતધકારી દ્વારા આપેલ જાતત પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરહિે.ે  

6. જો તિધાથી દિવ્યાગંબઠેક પર પ્રિેિ મળેિતા હોય તો દિવ્યાગંઅંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુ.ં 

7. અનાથ તિદ્યાથીઓએ માતા-તપતાના મરણના િાખલો રજૂ કરિાના રહિે.ે 



 

 

8. ઇ.એમ.આર.એસ. સ્કૂલ સ્ટાફ માટે સ્કૂલના આચાયયન ુપ્રમાણપત્ર, તિધિા માતાના બાળકો માટે તપતાના 

મરણનો િાખલો અન ેઅપગં માતા-તપતાના બાળકો હોય તો માતા-તપતાના દિવ્યાગં અંગેના પ્રમાણપત્ર 

રજૂ કરિાના રહિે.ે (ઇ.એમ.આર.એસ. કમયચારીની વ્યાખ્યામા ં ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુિન 

સોસાયટીમ ગાધંીનગર કક્ષાએથી તનયકુત કમયચારી જ પાત્ર રહિે.ે) 

9. સ્પોટયસ કેટેગરી આિતા તિદ્યાથીઓએ જજલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ તથા નિેનલ કક્ષાએ તિજેતા હોય 

તનેા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાના રહિે.ે  
 

ખાસ િોંધ -  જો હલે્પ સેન્ટર પર ખરાઇ માટે રજૂ કરેલ આધાર પરુાવાઓ પ્રવેશ ર્થયેલ બેઠક માટેિી 

પાત્રિા પણૂગ કરિા િહી હોય િો પ્રવેશ રિ ર્ણવામાાં આવશે. આ નવધાર્થીિે શાળા 

પ્રવેશ પ્રદિયામાાંર્થી બહાર કરવામાાં આવશે. 

2.4. ઓિલાઇિ શાળા ફાળવણી ટાઇમ લાઇિ   

 

ક્રમ તિગત તારીખ 

1 પ્રાિતેિકપરીક્ષા-2020 પરીણામ મજુબ પસિંગીમાટેનીમરેીટયાિી પ્રતસધ્ધ કરિી  17-07-2020 

2 તિધાથીદ્વારાિાળાપસિંગીમાટેઓનલાઇન અગ્રીમતા ક્રમ (ચોઇસ) આપિો.  17-07-2020 થી 
27-07-2020 

3 પ્રથમ રાઉન્ડમાટે ઓનલાઇન િાળા ફાળિણી 04-08-2020 

4 હલે્પ સને્ટર પર પ્રથમરાઉન્ડની ફાળિણીની સીટ પર પ્રિિે તનતિત (કન્ફોમય) કરિો.   05-08-2020થી 
14-08-2020 

5 બીજોરાઉન્ડ માટે ઓનલાઇન િાળા ફાળિણી 24-08-2020 

6  હલે્પ સને્ટર પર બીજા રાઉન્ડની ફાળિણીની સીટ પર પ્રિિે તનતિતકન્ફોમય કરિો. 25-08-2020 થી 
01-09-2020 

7 સતૈનકિાળાનાપ્રિિેમાટેમદેડકલઅનિેારીદરકકસોટી િાળા િરૂ થયા બાિ 

8 િાળા િરૂ થય ેહાજર થિાના દિિસો પણુય થતા ખાલી રહલે જગ્યા માટે રીસફલીંગ રાઉન્ડ  િાળા િરૂ થયા બાિ 

9 રીસફલીંગબાિિાળાનીખાલીજગ્યાઓમરેીટમજુબઓફલાઇનપ્રિેિ િાળા િરૂ થયા બાિ 

 

 નોધ –  પ્રિિેનો બીજો રાઉન્ડ અન ેરીસફલીંગ રાઉન્ડ જો િાળા કક્ષાએ જગ્યા ખાલી રહ ેતો જ કરિામા ંઆિિે.ેCOVID-19 

ના પદરસ્સ્થતીને ધ્યાન રાખીન ેટાઈમલાઈનમા ંફેરફાર થિાની િક્યતા રહિે,ે જેની નોંધ લિેા તિનતંી. 

 

3. નવદ્યાર્થીઓ અિે વાલીઓ માટે સામાન્ય સચૂિા  
3.1. તિધાથી દ્વારા ઓનલાઇન િાળા પસિંગી કરતા પહલેા માગયિતિકાનો અભ્યાસ કરી કાળજી પિૂયક  તિગતો ભરિાની 

રહિે.ે એક િખત ભરેલ તિગતમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર થઇ િકિ ેનહી.   

3.2. ફાળિલે િાળામા ંઆપ જિા ઈચ્છતા હોિ તો ઓનલાઇન પ્રિિેની નકલ અથિા તિગત સાથ ે આપને નજીક પડતા 

કોઇપણ હલે્પ સને્ટર પર જઈ આપના દ્વારા જરૂર મજુબના ડોક્યમુને્ટ સાથે લાિિાના રહિે.ે (અસલ અન ેએક સટે 

નકલ સાથ ેલઇ જિા) 

3.3. હલે્પ સને્ટરનો સમય આપલે ફોન પર અથિા રૂબરૂ સિારના 10.00થી સાજંના 5.00 કલાક સધુીનો રહિે.ે  

3.4. તિધાથી દ્વારા જે પ્રિિેની કેટેગરીમા ંપ્રિેિ મળેિતા હોય તનેા આધાર પરુાિાઓ માગયિતિિકામા ંજણાિલે અન્ય 

આધાર પરુાિાઓ સાથ ેઅસલ બતાિિાના રહિે.ે  



 

 

3.5. જાહરે કરિામા ંઆિલે મરેીટઆપના દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પરીક્ષાના માકસય મજુબ તયૈાર કરિામા ંઆિલે છે, 

ફાઈનલ પ્રિિે આપના ડોક્યમુને્ટના આધારે નક્કી કરિામા ંઆિિ ે 

3.6. િસ્તાિજેોનીચકાસણી િખતે કોઇ ક્ષતત/અધરુા જણાિ ેઅથિા ખોટા જણાિ ેતો પ્રિિે પાત્ર રહિે ેનહી.  

3.7. પ્રિિે બાબતનો આખરી તનણયય કાયયપાલક તનયામકશ્રી, ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટી, ગાધંીનગરનો 
રહિે.ે 

3.8. પ્રિિે અંગેની તમામ કામગીરી તિના મલૂ્ય ેછે, આ બાબત ેઆપના દ્વારા કોઇ પણ પ્રકારની ફી આપિાની રહતેી 
નથી.  

3.9. હાલમા ંકોતિડ-19ની મહામારી ચાલતી હોિાથી પ્રિેિ પ્રદક્રયા િરતમયાન તિધાથી અન ેિાલીઓએ હલે્પ સને્ટરના 
ટેલીફોનીક સપંકય કરી ત્યાથંી આપિામા ંઆિતી સચૂનાઓ મજુબ સહયોગ કરિા તિનતંત.  

3.10. કોતિડ-19ની મહામારીના સિંભયમા ંસરકારશ્રી દ્વારા જાહરે કરેલ સચૂનાઓન ુપાલન કરિાનુ ંરહિે.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

પદરનશષ્ટ – 1 

િાલકુા મજુબ હલે્પ ડસે્ક કેન્રિી યાિી 
 

િમ િાલકુો હલે્પ સેન્ટરનુાં િામ અિે સરિામુાં 
સાંપકગ  વ્યસ્લિનુાં 

િામ 
ટેલીફોિ િાંબર 

1 
અમીરગઢ, 

બનાસકાઠંા 
મૉડલ ડે સ્કુલ, અમીરગઢ 

મામલતિાર ઓફીસની પાછળ, તા. અતમરગઢ 
રાજેિ ડામોર 9879629843 

2 
િાતંા,  

બનાસકાઠંા 
ઇ એમ આર એસ, અંબાજી, 

દહન્દુસ્તાન ફોચ્યુયનાની પાછળ, જેતિાસ, અંબાજી. 

બગરીર્ પટેલ/ 

તિકી ઠાકોર 

9978474744 
9925420354 

3 
પાલનપરુ, 

બનાસકાઠંા 
ઇ એમ આર એસ, જગાણા 

અિોક લલેેંન્ડ િોરૂમ સામ,ે પાલનપરુ-મહસેાણા હાઈિ ેતા.પાલનપરુ. 
લક્ષ્મણ માળી 

9428269484  
9825089118 

4 
ખડેબ્રહમા, 
સાબરકાઠંા 

કન્યા સાક્ષરતા તનિાસી િાળા ખડેબ્રહ્મા-૧, 

મ.ુપો-આબગયા, તા- ખડેબ્રહ્મા, જજ સાબરકાઠંા 
જગિીિ પટેલ 

9723191711 
7984584268 

5 
તિજયનગર, 

સાબરકાઠંા 
મહાિીરશ્રી હમીરતસિંહજી હાઇસ્કુલ, 

મ.ુતા.  તિજ્યનગર, જજ સાબરકાઠંા 
સજંય પટેલ 9574658792 

6 
બભલોડા, 

સાબરકાઠંા 
એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ સ્કુલ, 

મ.ુપો- િામળપરુ, તા- ભીલોડા, જજ- અરિલ્લી 
ભપુને્ર રાઠોડ 9428833921 

7 
િાહોિ,  

િાહોિ 

ઈ.એમ.આર.એસ. ખરેડી 
મ.ુપો. ખરેડી, તા. િાહોિ, જજ. િાહોિ 

શ્રીસજંયભાઈ 

બામણીયા 
9904674103 

8 
લીમખડેા, 
િાહોિ 

ઇ.એમ.આર.એસ. સીંગિડ, મ.ુપો. લીમખડેા,  
આઇટીઆઇની બાજુમા,ં ધાનપરુરોડ, પાલી, તા. લીમખડેા, જજ. િાહોિ 

ડો.દહિંમતતસિંહ  

ચૌહાણ 
9537735308 

9 
િેિગઢબારીયા, 

િાહોિ 

જી.એલ.આર.એસ. હોલીફબળયા,  
મ.ુ અંતલેા, લીમખડેા રોડ, તા. િેિગઢબારીઆ, જજ. િાહોિ 

નયનાબને 

મતુનયા 
9265592535 

10 
ધાનપરુ,  

િાહોિ 

ઈ.એમ.આર.એસ. લખુડીયા,                           
મ.ુ લખુડીયા,પો. નળુતા. ધાનપરુ, જજ. િાહોિ 

શ્રીરાજેિભાઈ 

િસયૈા 
8469957120 

11 
ગરબાડા,  
િાહોિ 

જી.એલ.આર.એસ. તનમચ, 

મડેાફબળયા, ગાગંરડાપો. બોરીયાળા, તા. ગરબાડા, જજ. િાહોિ 

શ્રીઉમિેભાઈ  

સોલકંી 
9974800474 

12 
ઝાલોિ,  

િાહોિ 

મોડેલ સ્કુલ ઝાલોિ 

મ.ુ િસ્તી, પો. મીરાખડી, તા. ઝાલોિ, જજ. િાહોિ 

શ્રીઅતમતભાઇ 

ગાધંી 
9537606191 

13 
ફતપેરુા.  
િાહોિ 

જી.એલ.આર.એસ. ફતપેરુા 
મ.ુ બારીયાનીહાથોડ, પો.બલૈયા, તા. ફતપેરુા, જજ.િાહોિ 

શ્રીભરતકુમાર
િી.પટેલ 

9904663165 

14 
સતંરામપરુ, 

મહીસાગર 

મોડેલ સ્કુલ સતંરામપરુ 

મ.ુખરેિા, પો.જાનિડ, તા.સતંરામપરુ 
સતતર્ બારોટ 

9909873473 
7622968660 

15 
કડાણા, 

મહીસાગર 

એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ સ્કુલ, કડાણા, 
મ.ુપો- દિિડા કોલોની, તા- કડાણા, જજ- મદહસાગર 

મતનર્ પટેલ 9426047239 

16 
કાલોલ, 

પચંમહાલ 

ઈ.એમ.આર.એસ. િજેલપરુ, 

જી.ઈ.બી સબસ્ટેિન પાસ,ે િજેલપરુ, જજ.પચંમહાલ.  
ભરિે સથુાર 8141708708 

17 
છોટાઉિેપરુ, 

છોટા ઉિેપરુ 

એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ સ્કુલ 

મ ુપટેલ ફબળયા,પો- પતુનયાિાટં, તા.જજ છોટાઉદે્દપરુ 

ઇસ્મ્તહાસ 

મન્સરુી 
9427837181 

18 
જેતપરુપાિી, 
છોટા ઉિેપરુ 

મોડેલ ડે સ્કુલ, 

મ.ુ િડાતલાિ, તા. જેતપરુ પાિી, જજ છોટાઉદે્દપરુ 
નરેન્રભાઇ 9979847383 



 

 

19 
કિાટં,  

છોટા ઉિેપરુ 

મોડેલ ડે સ્કુલ - ગોજારીયા િકૈ્ષબણક સકુંલ 

મ.ુગોજારીયા, તા- કિાટં, જજ છોટાઉદે્દપરુ 
મનહર પરમાર 9925989875 

20 
નસિાડી,  

છોટા ઉિેપરુ 

મોડેલ સ્કુલ 

મ.ુ લીંડા ટેકરા. તા.નસિાડી, જજ છોટાઉદે્દપરુ 
ભગાજી પટેલ 7698175686 

21 
નાિંોિ, 

નમયિા 
કન્યા સાક્ષરતા તનિાસી િાળા, 
મ.ુ રાજપીપળા, જજ. નમયિા 

મનસરુીમમુતા
જબને 

9426751021 

22 
ગરુડેશ્વર  

નમયિા 
ઇ.એમ.આર.એસ. 

મ.ુ ગોરા કોલોની તા:ગરૂડેશ્વર, જજ. નમયિા 
લકુમરાકેિભાઇ 6351909713 

23 
ડેડીયાપાડા 

નમયિા 
મોડેલ ડે સ્કુલ 

મ.ુ ડેડીયાપાડા, જજ. નમયિા 
તિરાિમહને્રભા

ઇ 
9662958877 

24 
સાગબારા 
નમયિા 

ઇ.એમ.આર.એસ. 

મ.ુ સાગબારા, જજ. નમયિા 
િસાિામકેુિભા

ઇ 
9723098047 

25 
તતલકિાડા 

નમયિા 
ઈ.એમ.આર.એસ.,તતલકિાડા, 

ગામગણતસિંિા,તા. તતલકિાડા, જજ. નમયિા 
મહતેાતિમલભા

ઇ 
9904502233 

26 
નતે્રગં  

ભરૂચ 

ઈ.એમ.આર.એસ 

મ.ુ િાગલખોડ, તા. નતે્રગં,  જજ-ભરૂચ 

ડલીગરાસાજીિ
હુસને 

9825992597 

27 
માડંિી,  
સરુત 

પ્રાયોજના િહીિટિારશ્રીની કચરેી, 
માડંિી, જજ. સરુત 

રીનલબનેચૌધ
રી 

9512803300 

28 
બારડોલી,  

સરુત 

ઇ.એમ.આર.એસ. 

મ.ુ મોતા, તા. બારડોલી,  જજસરુત 

તિજયભાઈપરા
બલયા 

9925583485 

29 
ઉમરપાડા, 

સરુત 

આિિય તનિાસી િાળા, ઉમરપાડા (ઉમરગોટ) 

મ-ુતા. ઉમરપાડા, જજ. સરુત 

કલ્પનાબનેચૌધ
રી 

9687554238 

30 
માગંરોળ,  

સરુત 

આિિય તનિાસી િાળા, તરસાડી 
મ-ુતા. માગંરોળ, જજ. સરુત 

ધિલભાઈચૌધ
રી 

8141183611 

31 
સોનગઢ,  

તાપી 
ઈ.એમ.આર.એસ.- ઉકાઈ 

મ.ુ ઉકાઇ, તા.સોનગઢ, જજ. તાપી.  
હારીમભાઈ 
ગામીત 

8758042150 

32 
ઉચ્છલ,  

તાપી 
જી.એલ.આર.એસ. 

મ.ુ બાબરઘાટ, તા. ઉચ્છલ, જજ. તાપી 
હસમખુભાઈ 

ગામીત 
9099292695 

33 
તનઝર,  

તાપી 
ઇ .એમ.આર.એસ.ખોડિા,  

મ.ુપો.ખોડિા,તા.તનઝર, જજ. તાપી 
પરેિભાઈ 
પ્રજાપતી 

9924999823 

34 
વ્યારા,  
તાપી 

ઈ.એમ.આર.એસ.ઈન્દુ 
તિલિેભાઈ 
ગામીત 

9099546406 

35 
આહિા,  
ડાગં 

ઇ .એમ.આર.એસ. આહિા તમિનકંપાઉન્ડ, 

આઈ.ટી.આઈ.નજીક, તા. આહિા જી. ડાગં 

સોનલબને 
મકેિાન 

9909992715 

36 
િઘઈ,  

ડાગં 

આિિય તનિાસી િાળા, 
મ-ુતા. િધઇ, જજ. ડાગં 

તિિરામભાઈ 
સાપતા 

9099676702 

37 
સબુબર,  

ડાગં 

ઈ.એમ.આર.એસ. 

બચિંચલી 
મનહરભાઈિદડ

યાતર 
8758884659 

38 
ખરેગામ, 

નિસારી 
ઈ.એમ.આર.એસ. 

મ.ુ બારતાડ,તા. િાસિંા, જજ. નિસારી 
નયનાબનેપટેલ 9712૦11123 

39 
િાસિંા, 
નિસારી 

આિિય તનિાસી િાળા, 
મ-ુતા. િાસિંા, જજ.નિસારી 

હરેિભાઇતસકલી
ગર 

9409461557 



 

 

40 
બચખલી, 
નિસારી 

આિિય તનિાસી િાળા, બચખલી  
બચખલી-રાનકુિા રોડ, બચખલી, જજ.નિસારી 

તિષ્ણભુાઇપટેલ 8238401456 

41 
ધરમપરુ, 

િલસાડ 

ઈ.એમ.આર.એસ. ધરમપરુ 

મ.ુપો.માલનપાડા, બાિાળી ફબળય ુ
કંુતલબનેરાઉત 8238098776 

42 
પારડી,  
િલસાડ 

ઈ.એમ.આર.એસ. 

મ.ુ તા. પારડી,જજ. િલસાડ 
ક્રુતતકાબનેપટેલ 9898531844 

43 
કપરાડા, 
િલસાડ 

ઈ.એમ.આર.એસ., 

મ.ુ કપરાડા, જજ. િલસાડ  
િસતંભાઇપાઠક 

9484889089 
8154063424 

44 
તાલાલા,  

ગીર સોમનાથ 

જી .એલ.આર.એસ તાલાળા, 
આદિત્યહોસ્ટેલની પાછળરેલ્િ ેસ્ટેિન રોડ, તાલાળા,ગીર સોમનાથ 

જાગ્રતુત િાઘલેા 9408548853 

 

  



 

 

પદરનશષ્ટ –2 
 

એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા અિે ટેલેન્ટ પલુસ્કલૂ વાઉચરયોજિા હઠેળ 

આદિજાનિિા નવધાર્થીઓિે ધોરણ-6માાં શાળા પ્રવેશ કન્ફોમેશિ ફોમગ  
 

1. નવધાર્થીંન ુિામ  :- ...................................................................................................................... 
 

2. નવધાર્થીન ુસરિામ ુ :- ...................................................................................................................... 

   ...................................................................................................................... 
 

3. નવધાર્થીિો સાંપકગ  િાંબર  :- ...................................................................................................................... 
 

4. નવધાર્થીિો મેરીટ િાંબર  :- ...................................................................................................................... 
 

5. શાળા પ્રવેશિી યોજિા  :- 1. ઇ.એમ.આર.એસ.         2. સૈનિક સ્કલૂ  3. ટેલેન્ટપલુ વાઉચર  
 

6. પ્રવેશિી કેટેર્રી  :- ...................................................................................................................... 
 

7. પ્રવેશિી શાળાનુાં િામ  :- ......................................................................................................................  

 

 આર્થી ઉપર જણાવેલ નવર્િ મજુબ મારા મેરીટ મજુબ િશાગવેલ યોજિા અિે શાળામાાં મારો વર્ગ-2020માાં ર્થયેલ પ્રવેશ 

મિે માન્ય છે. જે હુાં અિે મારા વાલી દ્વારા મળેલ શાળા પ્રવેશ કબલુ છે. જેર્થી અમારો શાળા પ્રવેશ આખરી કરવા આ 

લેખીિ બાાંહેંધરી આપીએ છીએ.  

 

 

 (નવધાર્થીિી સહી)      (વાલીિી સહી)   

 
 

કચેરી ઉપયોર્ માટે 
 

હલે્પ સેન્ટરન ુિામ.............................................  
 

અરજીપત્ર મળ્યા િારીખ- ----------/----------/2020 

 

 આર્થી શ્રી...................................................................................... િે ......................................................... 

યોજિા હઠેળ .................................................................... કેટેર્રીમાાં ....................................................................... 

શાળામાાં મળેલ પ્રવેશ અંરે્િા િમામ આધાર પરુાવાઓિી ચકાસણી રૂબરૂ અતે્રિા હલે્પ સેન્ટર દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે. જે 

આધાર પરુાવાઓિી ચકાસણી બાિ નવધાર્થીિે ફાળવેલ યોજિા હઠેળિી શાળામાાં પ્રવેશ માટે .................................(પાત્ર 

અર્થવા અપાત્ર) બિે છે. ઉકિ નવધાર્થીિી પ્રવેશિા આધાર પરુાવાિી ચકાસણી શ્રી .............................................. 

...................................................... દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે.  

 
  

ચકાસણી કરિારન ુિામ અિે સહી/નસક્કો   હલે્પ સેન્ટરિા િોડલ અનધકારીન ુિામ અિે સહી/નસક્કો 

 

   



 

 

હલે્પ સેન્ટર પર નવધાર્થીએ રજુ કરવાિા આધાર પરુાવાઓ 
 

1. ઇ.એમ.આર.એસ. અિે સૈનિક શાળા માટેિા રજુ કરવાિા આધાર પરુાવાઓ 
1.1. તિદ્યાથીનુ ંઉમરનુ ંપ્રમાણપત્ર (જન્મ પ્રમાણપત્ર અથિા સ્કલૂ બલતિિંગ સટી) 

1.2. િાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર/બોનાફાઇડ સટીફીકેટ (આચાયયના સહી-તસક્કા સાથ)ે 

1.3. સક્ષમ સત્તાઅતધકારી દ્વારા આપેલ જાતત પ્રમાણપત્રનીનકલ  

1.4. ધોરણ-5ની િાળાસરકારી િાળા/આશ્રમિાળા/ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ િાળા હોિાન ુ પ્રમાણપત્ર (સબતંધત િાળાના 

આચાયયનુ ંપ્રમાણપત્ર) 

1.5. જો તિધાથી હળપતત સમિુાય અથિા આદિમજુથની બઠેક પર પ્રિેિ મળેિતા હોય તો  સક્ષમ સત્તાઅતધકારી દ્વારા 

આપલે જાતત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ંરહિે.ે  

1.6. જો તિધાથી દિવ્યાગંબઠેક પર પ્રિેિ મળેિતા હોય તો દિવ્યાગં અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુ.ં 

1.7. જો તિધાથી અનાથ બઠેક પર પ્રિેિ મળેિતા હોય તો તિદ્યાથીના માતા-તપતાના મરણ િાખલો રજૂ કરિો. . 

1.8. ઇ.એમ.આર.એસ. સ્કલૂ સ્ટાફ માટે સ્કૂલના આચાયયન ુપ્રમાણપત્ર. (ઇ.એમ.આર.એસ. કમયચારીની વ્યાખ્યામા ંગજુરાત 

સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુિન સોસાયટીમ ગાધંીનગર કક્ષાએથી તનયકુત કમયચારી જ પાત્ર રહિે.ે) 

1.9. તિધિા માતાના બાળકો માટે તપતાના મરણનો િાખલો અને અપગં માતા-તપતાના બાળકો હોય તો માતા-તપતાના 

દિવ્યાગં હોિા અંગેના પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાના રહિે.ે  

1.10. સ્પોટયસ કેટેગરી આિતા તિદ્યાથીઓએ જજલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ તથા નિેનલ કક્ષાએ તિજેતા હોય તેના પ્રમાણપત્ર 

રજૂ કરિાના રહિે.ે  

 

2. ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર યોજિા માટેિા રજૂ કરવાિા આધાર પરુાવાઓ 
2.1. તિદ્યાથીનુ ંઉમરનુ ંપ્રમાણપત્ર (જન્મ પ્રમાણપત્ર અથિા સ્કલૂ બલતિિંગ સટી) 

2.2. િાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર/બોનાફાઇડ સટીફીકેટ (આચાયયના સહી-તસક્કા સાથ)ે 

2.3. સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપેલ જાતત પ્રમાણપત્રનીનકલ.  

2.4. કુરંુ્બની િાતર્િક આિકન ુસક્ષમ સત્તાતધકારી દ્વારા આપલે પ્રમાણપત્ર.  

2.5. ધોરણ-5ની િાળાસરકારી િાળા/આશ્રમિાળા/ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ િાળા હોિાન ુ પ્રમાણપત્ર (સબતંધત િાળાના 

આચાયયનુ ંપ્રમાણપત્ર) 

 

 

નૉધ – તમામ આધાર પરુાિાની ખરાઇ કયાય બાિ એક નકલ તિધાથીના િાલીની સ્િપ્રમાબણત કરી મળેિિાની રહિે.ે 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

પદરનશષ્ટ – 3 
 

એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા અિે ટેલેન્ટ પલુસ્કલૂ વાઉચરયોજિા હઠેળ 

નવધાર્થીઓિે આપવાિા એડમીશિ કાડગ  અિે ટેલેન્ટ પલુસ્કલૂ વાઉચર 
એકલવ્ય મોડલ રેસીડને્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા માટેનુાં એડમીશિ કાડગ 

 

      

 

 
 

EMRS ENTRANCE TEST – 2020 
 
 ADMISSION RECIPT 

િા................. િા રોજ નવધ્યાર્થીએ પોિાિા ઓરીજિલ સટીફીકેટ સારે્થ જે શાળામાાં પ્રવેશ મળ્યો હોય 
િે શાળામાાં હાજર ર્થઇ જવાનુાં રહશેે. 

Date :   

Merit No. :             

Student Name :         

  
        

School Name :     

Principal Neme :   Mo.No.   

Student Copy 

 

ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચરહઠેળ પ્રવેશ માટેનુાં ટેલેન્ટ પલુ સ્કલૂ વાઉચર 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

      
TALENT POOL SCHOOL VOUCHER 

Voucher is issued to Shri …………………………………….  At & Post 

……………………. Tal. …………………….. District …………………. For the 

purpose of admission in the Talent Pool School Voucher Scheme For Tribal 

Student  

Rupees ……………………….… Only   

       

Date :- 

Place :   

Note: An amount of Voucher Shall be receivable by school from V.O of the concern 

district on instalment basis i.e. after completion of education term by the above 

student and fulfilment of condition with successful. 

 Year :  

 No:- 

 Rs. ……………………… 

Assistant Commissioner 
Tribal Development 
Dist-................... 



 

 

 
 

 

 

જજલ્લા કક્ષાએ કામર્ીરી માટેિી સચુિાઓ 
 

1. પ્રિિેની જજલ્લા કક્ષાની તમામ કામગીરી માટે સબતંધત જજલ્લાના પ્રાયોજના િદહિટિારશ્રી, નોડલ અતધકારી તરીકે પ્રિિેની 

કામગીરી કરિ.ે  

2. પ્રાયોજના િદહિટિારશ્રીરારા જજલ્લાના પ્રિેિ માટે પાત્ર તિધાથીઓન ેપ્રિેિ પ્રદક્રયા િરમ્યાન માગયિિન મળી રહ ેત ેમાટે 

તનયત કરેલ હલે્પ સને્ટર ઉપરાતંની િાળાઓના સ્ટાફન ેકામગીરી તિભાજન કરી પ્રિિે પ્રદક્રયા સફળતા પિુયક પણુય થાય તે 

મજુબ આયોજન કરિાનુ ંરહિે.ે  

3. હલે્પ સને્ટર પર ટેલને્ટ પલુ િાઉચર યોજનાના આધાર-પરુિાઓની ચકાસણી માટે અને તિધાથીન ેઆપિાના થતા િાઉચર 

સ્થળ પર જ આપિામા ંઆિ ેતેના માટે મિિનીિ કતમશ્નરશ્રી, આદિજાતત તિકસની કચરેી દ્વારા હલે્પ સને્ટર પર જરૂરી 

મનેપાિર અન ેવ્યિસ્થા ગોઠિિાની રહિે.ે  

4. હલે્પ સને્ટર માટે તનયત કરેલ િાળા-કચરેીના સ્થળે જરૂરી મેનપાિરની તનયકુતી અન ેઆનસુાગંીક સતુિધા સતુનતિત કરિાની 

રહિે.ે તમેજ કોતિડટ -19ની પદરસ્સ્થતત ધ્યાન ેરાખી સામાજીક અંતર જળિાઇ રહ,ે ત ેપણ પ્રાયોજના િદહિટિારશ્રીદ્વારા ખરાઇ 

કરી લિેાની રહિે.ે 

5. તિધાથી દ્વારા ઓનલાઇન િાળા પસિંગી અન ેિાળા ફાળિણી બાિ કન્ફોમિેન સમયમયાયિામા ંમળી રહ ેત ેસતુનતિત 

કરિાન ુરહિે.ે  

6. કોઇપણ જજલ્લાના હલે્પ સને્ટર ઉપર કોઇપણ જજલ્લાના તિધાથી જઇ િાળા પ્રિિે અંગેનુ ંકન્ફોમેિન કરી િકિ.ે  

7. હલે્પ સને્ટર પ્રિિે અંગેના િરેીદફકેિન માટે તિધાથીન ેમળેલ પ્રિેિની કેટેગરી ધ્યાને રાખી આધાર પરુાિાઓની ખરાઇ 

કરિાની રહિે.ે ખરાઇ કરેલ આધાર સ્િપ્રમાણીત નકલનો એક સટે તિધાથી પાસથેી મળેિિાનો રહિે,ે  

8. તિધાથી દ્વારા રજુ કરેલ આધાર પરુાિા યોગ્ય હોય તો તિધાથીન ેફાળિલે િાળામા ંપ્રિિે કન્ફોમિેન લખેીતમા ંતનયત કરેલ 

ફોમયમા ંમેળિિાન ુરહિે.ે (નમનુો પદરતિષ્ટ-2 મજુબ) જો તિધાથીના આધાર પરુાિા યોગ્ય ન હોય તો ત ેકારણ સાથનેો 

પત્ર આપિાનો રહિે.ે  

9. તિધાથીઓના કન્ફોમિેન માટે આિલેા તિદ્યાથીઓની નોંધ આપલે નમનુામા ંરજીસ્ટર તનભાિિાન ુરહેિ.ે હલે્પ સને્ટર દ્વારા 

દિિસ િરતમયાનની કામગીરીનો િરરોજ સાજંે રીપોટય GSTES, ગાધંીનગરને મોકલિાનો રહિેે 
 

 

 
 

10. ભરેલ ફોમયમા ંક્યાય પણ ક્ષતી િિાયયલે હોય તિેા સમય ેિાલીન ુપ્રમાણપત્ર મળેિી િાળા પસિંગી ફોમયમા ંસધુારી લિેાન ુ

રહિે.ે(રજીસ્ટરમાઅંલગ નોંધ કરિાની રહિે.ે) 

11. હલે્પ સને્ટર પર તનયકુત સ્ટાફે તનયત સમય અન ેતનયત કેન્ર પર ફરજીયાત હાજર રહિેાન ુરહિે,ે જો આ બાબતે ચકુ થિે 

તો સબતંધત સામ ેતિક્ષાત્મક કાયયિાહી કરિામા ંઆિિ.ે 

12. પ્રિિેની સમગ્ર પ્રદક્રયા િરતમયાન જે જગ્યા પર રૂબરૂ તિધાથી અથિા િાલીઓએ આિિાની જરૂરીયાત રહ ેછે, ત્યા ંસ્િખચે 

ઉપસ્સ્થત આિિાનુ ંરહિે.ે  

13. પ્રિિે સબંતધત િાલી પાસથેી કોઇ ફી લિેાની નથી.આ બાબત ેકોઇ દકસ્સો ધ્યાન ેઆિિ ેતો સબતંધત સામ ે તિક્ષાત્મક 

કાયયિાહી કરિામા ંઆિિ.ે  

 

ક્રમ 
તિધાથીન ુ

નામ 
તપતાન ુ
નામ 

પરુૂ 
સરનામ ુ

મોબાઈલ 
નબંર 

મરેીટનં
બર 

પ્રિિે મેળિલે 
િાળાન ુનામ 

રીમાકસય 

એકલવ્ય મોડલ રેસીડેન્શીયલ સ્કલૂ, સૈનિક શાળા  અિે ટેલેન્ટ પલુ વાઉચર યોજિા હઠેળ  

આદિજાનિિા નવધાર્થીઓિે ધોરણ-6માાં પ્રવેશ માટેિી ઓિલાઈિ પ્રદિયા  
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


