ગુજયાત યાજ્મ ટ્ર ામફર એજ્મુકેળન વોવામટ્ી(આદદજાતત તલકાવ તલબાગ)
૩જો ભા, તફયવા ભુુંડા બલન, વેક્ટ્ય-10 –A, ગાુંધીનગય-૩૮૨૦૧૦,પોન નું-૦૭૯ ૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯
જાહે રાત
એકવ્ય મોડે  રે સીડે ન્શીય સ્કૂ  પ્રવેશ માહહતી – ૨૦૨૦-૨૧
(પકત વયકાયી ળાા, આશ્રભ ળાા અને ગ્રાન્ટ્ ઇન એઇડ ળાાઓભાું ધોયણ – ૫ ભાું બણતા આદદજાતતના ફાકો ભાટ્ે )
આદદજાતત ફાકોને ઉચ્ચ ગુણલત્તાવબય તળક્ષણ વાથે વાયા આલાવ અને બોજનની વુતલધા ભી યશે તેલા ઉચ્ચ શે તુવય એકરવ્મ
ભોડે ર યે વીડે ન્ળીમર સ્કૂ રો કામયયત છે . વદય ળાાઓ ધોયણ-૬ થી ધોયણ-૧૨ વુધીની છે . ળાાભાું કોમ્પ્મુટ્ય તળક્ષણ ,
યભતગભત , તચત્રકરા , તળક્ષણ , રામબ્રેયી તલગેયેની વુતલધા છે . આ એકરવ્મ ભોડે ર યે વીડે ન્ળીમર સ્કૂ રોભાું ધોયણ-૬ ભાું પ્રલેળ
ભાટ્ે અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલે છે .
અનુવુતચત જનજાતતના તલદ્યાથીઓને ઉત્તભકક્ષાનુ તળક્ષણ તેભજ વુતલધાઓ ભે અને ઉત્તભ કક્ષાની ળાાભા પ્રલેળ ભે તે ભાટ્ે
ગુજયાત વયકાય દ્રાયા ટ્ે રેન્ટ્ુર મોજનાનુ તનભાયણ કયલાભાું આવ્મુ છે .આ ટ્ે રેન્ટ્ુર મોજનાનો રાબ રેલા ભાટ્ે એકરવ્મ ભોડે ર
યે વીડે ન્ળીમર સ્કૂ ર પ્રલેળ યીક્ષાભાું પ્રથભ તબ્ફક્કે ઉત્તીણય થલાનુું યશે ળે. (ટ્ે રેન્ટ્ુર મોજનાનો રાબ રેલા ભાટ્ે પ્રલેળ વભમે
વયકાય શ્રીના આલક ભમાયદા અુંગેના પ્રલતયભાન તનમભો ધ્માને રેલાભાું આલળે.)
ાત્રતાનું ધોરણ : તલદ્યાથી / તલદ્યાથીની અનુવુતચત જનજાતત ( ST) શોલા જોઇએ. તેની ઉંભય પ્રલેળ વભમે લધુભાું લધુ ૧૩ લયની શોલી જોઇએ.
 તલદ્યાથી / તલદ્યાથીની વયકાયી ળાા / આશ્રભળાા અથલા ભાન્મ ગ્રાન્ટ્ ઇન એઇડ ળાાઓભાું ( તળક્ષણ તલબાગની માદી
ભુજફ ) ધોયણ – ૫ ભાું અભ્માવ કયતા શોલા જોઇએ અને પ્રલેળ ભેલતી લખતે ધોયણ – ૫ ાવ કયે ર શોલુ જોઇએ.
 એકરવ્મ ભોડે ર યે વીડે ન્ળીમર ળાાઓભાું ક્રભાનુવાય કુ ર ફેઠકના ૫% ફેઠક (૧) તલકરાુંગ (૨) અનાથ(૩) ીતલટ્ીજી
(૪)શતી ભાટ્ે ફેઠક અનાભત યાખલાભાું આલળે.

 અનુ વુતચત જન જાતત તવલામના ઇ.એભ.આય.એવ. ળાાના કભયચાયીઓના ફાકો , તલધલા ભાતાના ફાકો અને અુંગ
ભાતા-તતાના ફાકો લગેયે તલદ્યાથીઓ ભાટ્ે ૧૦% વુધી પ્રલેળ ભાટ્ે અતગ્રભતા આલાભાું આલળે. રાગુ ડતા જરૂયી
પ્રભાણત્ર કાઉન્વેરીંગ વભમે યજુ કયલાનુું યશે ળે.
 સ્ોર્ટવય ક્લોટ્ા અુંતગયત રામક અનુવુતચત જનજાતત તલદ્યાથીઓ કે જે યભત-ગભત ક્ષેત્રે ઉત્કૃ ષ્ટ શોમ તેલા તલદ્યાથીઓ ભાટ્ે
૨૦% ફેઠકો વુધી પ્રલેળ આલાભાું આલળે. (જીલ્લા કક્ષાએ , યાજ્મ કક્ષાએ તથા નેળનર કક્ષાએ તલજેતા શોમ - અતગ્રભતા
આલાભાું આલળે). કાઉન્વેરીંગ વભમે જરૂયી પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુું યશે ળે.
પ્રલેળ અયજીત્ર ભેલલાના સ્થો :
* વુંફુંતધત ગાભની પ્રાથતભક ળાા
* તભાભ એકરવ્મ ભોડે ર યે વીડે ન્ળીમર સ્કૂ રો
* તભાભ ગ્રાભ ુંચામત
* તભાભ આદળય તનલાવી ળાાઓ/આશ્રભ ળાાઓ
* તભાભ જી.એર.આય.એવ. / ભોડે ર સ્કૂ રો
* પ્રામોજના લશીલટ્દાયશ્રી અને ભદદતનળ કતભશ્નયશ્રીની કચેયીઓ
* વયકાયી પ્રાથતભક ળાાઓ
* તભાભ યીક્ષા કે ન્દ્રો તેભજ તજલ્લા તળક્ષણાતધકાયીની કચેયી
પ્રલેળ અયજીત્ર જભા કયાલલાના સ્થો :

અયજીત્ર બયીને જે યીક્ષાકે ન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની શોમ તે યીક્ષા કે ન્દ્રભાું રૂફરૂ અથલા ટ્ારથી જભા કયાલલાનુ
યશે ળે. અને તે જ સ્થેથી યીક્ષાથીઓને પ્રલેળત્ર ઈસ્મુ કયલાભાું આલળે. અથલા જે યીક્ષા કે ન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની
શોમ તે યીક્ષા કે ન્દ્ર ય ટ્ારથી અયજીત્ર ભોકરી ળકાળે અને તે જ યીક્ષા કે ન્દ્ર યથી ટ્ારથી પ્રલેળત્ર ભોકરલાભાું
આલળે. આ તવલામ અન્મ જગ્માએ અયજીત્ર ભોકરલાભાું આલળે તો તે સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં.

યીક્ષા દયતભમાન ાત્રતા ધયાલતા શોલાના કોઇ દસ્તાલેજી ુયાલાઓનો આગ્રશ યાખલાભાું આલતો નથી. જો ઉભેદલાયો પ્રલેળ
ભાટ્ે કવોટ્ીના અુંતે રામક ઠયળે તો પ્રલેળ વભમે આ અુંગેના આધાય ુયાલા યજૂ કયલાના યશે ળે.જે ઉભેદલાય ભેયીટ્ભાું
આલળે તેભને એકરવ્મ ળાાની વુંદગી ભાટ્ે કાઉરન્વેરીંગ ભાટ્ે ફોરાલલાભાું આલળે તે ઉભેદલાયે દસ્તાલેજી ુયાલા તે
વભમે યજૂ કયલાના યશે ળે. જેથી ઉભેદલાયને ોતે ઠયાલેર ાત્રતા ધયાલે છે તેની ખયાઇ કયીને જ અયજી કયલા જણાલલાભાું
આલળે. પ્રલેળ વભમે ઉભેદલાય યીક્ષાભાું ઉત્તીણય થમેર શોલા છતા જો ાત્રતા ધયાલતા નશી શોમ તો કોઇ વુંજોગોભાું પ્રલેળ
આલાભાું આલળે નશીં.
યીક્ષા ધ્ધતત :


રીક્ષા તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ને રવવવાર ના યોજ મોજલાભાું આલળે , અને તલધાથીઓએ સવારે ૧ ૦:૩૦ કાકે યીક્ષા
સ્થે શોંચી જલાનુું યશળે. દયક્ષાનો વભમ સવારના ૧૧.૩૦ થી ફોરના ૨.૦૦ કાક વુધીનો યશે ળે પ્રશ્નત્રભાું બાા
કૌલ્મ ક્ષભતા (અગ્રેજી અને ગુજયાતી), તલજ્ઞાન, અને ગતણત
તથા વાભાન્મ જ્ઞાન , ફુતધ્ધભત્તા અને વ્મલશાયને રગતા
તલમોભાુંથી લૈકતલ્ક પ્રશ્રો ુછલાભાું આલળે પ્રશ્ન ત્ર રખલા ભાટ્ે નો કુ ર વભમ ૨ કરાક અને ૩૦ તભતનટ્ નો યશે ળે.



યીક્ષા ઓ.એભ.આય (OMR) ધ્ધતતથી રેલાભાું આલળે.

અગત્યની તારીખો :
* અયજીત્ર ભેલલાની તારીખ ૨૭ ડીસેમ્ફર-૨૦૧૯ થી
* અયજીત્ર યત આલાની છે લ્લી તાયીખ : ૧૭-જાન્યઆરી-૨૦૨૦ (સાુંજ ે ૬.૦૦ વાગ્યા સધી)
* યીક્ષાની તાયીખ ૧૬ પે બ્રઆરી-૨૦૨૦ (રવવવાર)
* દયણાભ જાશે ય કયલાની તાયીખ : મે ૨૦૨૦
અયજીત્ર બયલાની ફાફતભાું જો કોઇ તલદ્યાથીઓને ભૂશ્કે રી શોમ તો નીચે આેર જગ્માઓએ વુંકય કયલો.

તલના ભૂલ્મ શે લ્ રાઇન નુંફય ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮



અભાયી લેફવાઇટ્ www.eklavya-education.gujarat.gov.in
વુંફુંતધત તજલ્લા પ્રામોજના કચેયી અને નજીકની ઈ.એભ.આય.એવ./જી.એર.આય.એવ./ભોડે ર ળાા

સ્થ : ગાુંધીનગય , તાયીખ ૨૭/૧૨/૨૦૧૯

કામયારક તનમાભક , જી.એવ.ટ્ી..ઈ.એવ.

