ગુજયાત યાજ્મ ટ્રામફર એજ્યુકેળન વોવામટી(આદદજાતત તલકાવ તલબાગ)
૩જો ભા, બફયવા મુડા
ું બલન, વેક્ટય-10 –A, ગાુંધીનગય-૩૮૨૦૧૦,પોન નું-૦૭૯ ૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯
જાહેરાત
એકવ્ય મોડે રે સીડેન્ીય સ્કૂ પ્રળે માહહતી ૨૦૨૨-૨૩
(વયકાયી, આશ્રભ ળાા, ગ્રાન્ટ ઇન એડ, વયકાય ભાન્મ, વી.ફી.એવ.ઇ ભાન્મ, NIOS OBE Program -રેલર B નુ ું પ્રભાણત્ર અથલા આય.ટી.ઇ. એક્ટ
૨૦૦૯ ના ચેપ્ટય – ૨ મુજફની- ળાાઓના ાુંચભાું ધોયણના આદદજાતતના ફાકો ભાટે )
ુ ય એકરવ્મ ભોડેર
આદદજાતત ફાકોને ઉચ્ચ ગુણલત્તાવબય તળક્ષણ વાથે વાયા આલાવ અને બોજનની સુતલધા ભી યશે તેલા ઉચ્ચ શેતવ
યે વીડેન્ળીમર સ્કૂરો કામયયત છે . વદય ળાાઓ ધોયણ-૬ થી ધોયણ-૧૨ સુધીની છે . ળાાભાું કોમ્પપ્યુટય તળક્ષણ, યભતગભત, બચત્રકરા, તળક્ષણ,
રામબ્રેયી તલગેયેની સુતલધા છે . એકરવ્મ ભોડેર યે વીડેન્ળીમર સ્કૂરોભાું ધોયણ-૬ ભાું પ્રલેળ ભાટે અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલે છે .
અનુસબુ ચત જનજાતતના તલદ્યાથીઓને ઉત્તભકક્ષાનુ તળક્ષણ તેભજ સુતલધાઓ ભે અને ઉત્તભ કક્ષાની ળાાભા પ્રલેળ ભે તે ભાટે ગુજયાત વયકાય દ્રાયા
ટે રેન્ટુર મોજનાનુ તનભાય ણ કયલાભાું આવ્યુ છે . આ ટે રેન્ટુર મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે એકરવ્મ ભોડેર યે વીડેન્ળીમર સ્કૂર પ્રલેળ યીક્ષાભાું ઉત્તીણય
થલાનુ ું યશેળે. (ટે રેન્ટુર મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે પ્રલેળ વભમે વયકાયશ્રીના આલક ભમાય દા અંગેના પ્રલતયભાન તનમભો ધ્માને રેલાભાું આલળે.)
ાત્રતાન ું ધોરણ :

તલદ્યાથી/તલદ્યાથીનીઓ અનુસ ૂબચત જનજાતત (ST) શોલા જોઇએ.



પ્રલેળ વભમે તલદ્યાથીઓની ઉંભય ૧૦ થી ૧૩ લયની શોલી જોઇએ. (ઓછાભાું ઓછી ૧૦ લય અને લધુભાું લધુ ૧૩ લય).



તલદ્યાથી/તલદ્યાથીની શાર વયકાયી ળાા/આશ્રભળાા અથલા ભાન્મ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ળાાઓ, વયકાય ભાન્મ (તળક્ષણ તલબાગની માદી મુજફ)
અને વી.ફી.એવ.ઇ. ભાન્મ, NIOS OBE Program -રેલર B નુ ું પ્રભાણત્ર અથલા આય.ટી.ઇ. એક્ટ ૨૦૦૯ ના ચેપ્ટય – ૨ મુજફ – ળાાઓભાું
ધોયણ-૫ ભાું અભ્માવ કયતા શોલા જોઇએ અને પ્રલેળ ભેલતી લખતે ધોયણ-૫ ાવ કયે ર શોવુ જોઇએ.



આદદજાતત તલસ્તાયના આદદભ જુ થના ફાકો અને શતી ફાકો ભાટે કુ ર ફેઠકના ૫% સુધી પ્રલેળ ભાટે અબગ્રભતા આલાભાું આલળે.



તલમુક્ત/તલચયતી/અધય તલચયતી જાતતના ફાકો, તલદ્યાથી જેના ભાતા તતા ડાફેયી ઉગ્રલાદ/ફલો/કોલીડ ના કાયણોવય મ ૃત્યુ ાભેર શોમ,
તલધલા ભાતાના ફાકો, દદવ્માુંગ ભાતા-તતાના ફાકો, અનાથ (ભાતા-તતા ફન્ને શમાત ન શોમ તેલા) તલદ્યાથીઓ ભાટે ૧૦% સુધી પ્રલેળ
ભાટે અબગ્રભતા આલાભાું આલળે. દદવ્માુંગ ફાકો ભાટે કુ ર ફેઠકના ૩% સુધી પ્રલેળ ભાટે અબગ્રભતા આલાભાું આલળે. (પ્રલેળ વભમે રાગુ
ડતા જરૂયી પ્રભાણત્ર યજુ કયલાના યશેળે.)

પ્રળે અરજીત્ર ેળાના/મેલળળાના સ્થલો :
* સુંબધું ધત ગામની પ્રાથધમક ાલા

* તમામ એકવ્ય મોડે રે સીડેન્ીય સ્કૂો

* તમામ ગ્રામ ુંચાયત

* તમામ આદશ ધનળાસી ાલાઓ/આશ્રમ ાલાઓ

* તમામ જી.એ.આર.એસ. / મોડે સ્કૂો

* પ્રાયોજના ળહીળટદારશ્રી અને મદદધન કધમશ્નરશ્રીની કચેરીઓ

* સરકારી પ્રાથધમક ાલાઓ

* તમામ રીક્ષા કે ન્રો તેમજ જજલ્ા ધક્ષણાધધકારીની કચેરી

પ્રલેળ અયજીત્ર જભાું કયાલલાના સ્થો :



અયજીત્ર બયીને જે યીક્ષાકે ન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની શોમ તે યીક્ષા કે ન્દ્રભાું રૂફરૂ અથલા ટારથી જભા કયાલલાનુ યશેળે. અને તે જ
સ્થે થી યીક્ષાથીઓને પ્રલેળત્ર ઈસ્યુ કયલાભાું આલળે. અથલા જે યીક્ષા કે ન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની શોમ તે યીક્ષા કે ન્દ્ર ય ટારથી
અયજીત્ર ભોકરી ળકાળે અને તે જ યીક્ષા કે ન્દ્ર યથી ટારથી 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 ભાટે
કવોટીના અંતે રામક ઠયળે તો પ્રલેળ વભમે આ અંગેના આધાય ુયાલા યજૂ કયલાના યશેળે. જે ઉભેદલાય ભેયીટભાું આલળે તેભને એકરવ્મ
ળાાની વુંદગી ભાટે કાઉરન્વેરીંગ ભાટે ફોરાલલાભાું આલળે તે ઉભેદલાયે વુંફતું ધત દસ્તાલેજી ુયાલા તે વભમે યજૂ કયલાના યશેળે. જેથી
ઉભેદલાયને ોતે ઠયાલેર ાત્રતા ધયાલે છે તેની ખયાઇ કયીને જ અયજી કયલા જણાલલાભાું આલે છે . પ્રલેળ વભમે ઉભેદલાય યીક્ષાભાું
ઉત્તીણય થમેર શોલા છતાું જો ાત્રતા ધયાલતા નશી શોમ તો કોઇ વુંજોગોભાું પ્રલેળ આલાભાું આલળે નશીં.

યીક્ષા ધ્ધતત :


રીક્ષા તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ને રધળળાર ના યોજ મોજલાભાું આલળે, અને તલધાથીઓએ સળારે ૧૦:૩૦ કાકે યીક્ષા સ્થે શોંચી જલાનુ ું યશળે.
દયક્ષાનો વભમ સળારના ૧૧.૩૦ થી બોરના ૧.૩૦ કાક સુધીનો યશેળે પ્રશ્નત્રભાું બાા કૌલ્મ ક્ષભતા ( અંગ્રેજી, ગુજયાતી, દશન્દી),
અંકગબણત, બુધ્ધ્ધભત્તાને રગતા તલમોભાુંથી લૈકધ્લ્ક પ્રશ્રો ુછલાભાું આલળે પ્રશ્ન ત્ર રખલા ભાટે નો ક સમય ૨:૦૦ કાક નો યશેળે.



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

અગત્યની તારીખો :
* અયજીત્ર ભેલલાની તારીખ ૧૫ માચશ ૨૦૨૨ થી
* અયજીત્ર યત આલાની છે લ્રી તાયીખ : ૦૪-એધપ્ર-૨૦૨૨ (સાુંજે ૬.૦૦ ળાગ્યા સધી)
* યીક્ષાની તાયીખ ૦૧- મે -૨૦૨૨ (રધળળાર)
* દયણાભ જાશેય કયલાની તાયીખ : મે ૨૦૨૨ (બીજ ું અઠળાહડય)ું
અયજીત્ર બયલાની ફાફતભાું જો કોઇ તલદ્યાથીઓને મ ૂશ્કે રી શોમ તો નીચે આેર જગ્માઓએ વુંકય કયલો.



તલના મ ૂલ્મ શેલ્ રાઇન નુંફય ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮



અભાયી લેફવાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in



વુંફતું ધત જજલ્રા પ્રામોજના કચેયી અને નજીકની ઈ.એભ.આય.એવ./જી.એર.આય.એવ./ભોડેર ળાા
વદશ/-

સ્થ : ગાુંધીનગય , તાયીખ ..../૦૩/૨૦૨૨

કામયારક તનમાભક, જી.એવ.ટી..ઈ.એવ.

