૧. પ્રવેશ ફોર્મ સાથે રજુ કરવાના જરૂરી આધારો
પ્રવેશ અરજીપત્રક ભરતા પહેલા આ સ ૂચનાઓ અવશ્ય વાાંચો અને તેનો અર્લ કરો
૧.

ઓનલાઇન ભરે લ પ્રવેશ અરજીપત્રક રૂબરૂર્ાાં સ્વીકાર કેન્દ્ર ખાતે રજુ કરવા અંગે .

ઓનલાઇન ભરે લ પ્રવેશ અરજીપત્રકની પ્રપ્રન્ટ નકલમાાં અરજદારે પાસપોટટ સાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો
પ્રનયત જગ્યાએ ચોટાડો અને પ્રનયત જગ્યાએ સહી કરી વેબસાઇટ પર મુકેલ સ્વીકાર કેન્રની યાદી મુજબના
કેન્ર પર જાહેરાતમાાં દશાટવલ
ે પ્રનયત તારીખ અને સમય સુધીમાાં રૂબરૂમાાં રજુ કરવાનુ રહેશે.

૨.

પ્રવેશ અરજી સાથે રજુ કરવાના પ્રર્ાણપત્રોોઃ-

પ્રવેશ અરજીપત્રક રૂબરૂ રજુ કરતી વખતે તેમાાં ભરે લી પ્રવગતો સાંબપ્રાં ધત નીચે મુજબના લાગુ પડતા
અસલ પ્રમાણપત્રો બતાવવાના રહેશે. આ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કયાટ બાદ પ્રવેશ અરજીપત્રક રૂા.૨૫/- (
રૂપ્રપયાપચીસ )ફી સ્વકારી અરજી પત્રક ફાઇનલ સબમીટ કરવામાાં આવશે અને પહોંચ આપવામાાં આવશે.
૨.૧

એસ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૦) પરીક્ષા પાસ કયાટની એક વધારાની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે.

૨.૨

એચ.એસ.સી.(ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા પાસ કયાટની માકટ શીટ એક વધારાની ઝેરોક્ષ નકલ સાથે.
નોંધઃ અરજી પત્ર સાથે એસ.એસ.સી. અને એચ.એસ.સી. માકટ શીટની તમામ પ્રયત્નની
પ્રમાણણત ઝેરોક્ષ નકલ અલગથી આપવી અને માકટ શીટ ઉપર અરજીપત્રકનો છાપેલો નાંબર
લખવો

( School Leaving Certificate )

૨.૩

શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણાપત્ર

૨.૪

ધોરણ-૧૨ પાસ કયાટ અંગેન ુ ાં શાળાના આચાયે આપેલ ટ્રાયલ સટીફીકેટ

૨.૫

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા પાસ કયાટનો સમયગાળો બે વર્ટ કરતા વધુ હોય તો તે
દરમ્યાન અન્ય અભ્યાસ કરે લ હોય તે અંગેના પ્રમાણપત્રો

૨.૬

અનુસણુ ચત જાપ્રત, અનુસણુ ચત જનજાપ્રત, સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગટ
(બક્ષીપાંચ ) તથા વાલ્મમકી જાપ્રતના અરજદારોએ સાંબપ્રાં ધત ખાતાએ પ્રનયત કરે લ નમ ૂનામાાં
ખાતા રારા પ્રનયુકત કરવામાાં આવેલ નીચે જણાવેલ પૈકીના કોઇપણ સક્ષમ અપ્રધકારીનુ ાં
જાપ્રત અંગેન ુ ાં પ્રમાણાપત્ર
(૧)

સમાજ કમયાણ અપ્રધકારીશ્રી

(ર)

કલેકટરશ્રી / નાયબ કલેકટરશ્રી

(૩)

જજમલા પ્રવકાસ અપ્રધકારીશ્રી / નાયબ જજમલા પ્રવકાસ અપ્રધકારીશ્રી

(૪)

મામલતદારશ્રી

(પ)

તાલુકા પ્રવકાસ અપ્રધકારીશ્રી

(૬)

પ્રાાંત અપ્રધકારીશ્રી

(૭)

સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગટ ( બક્ષીપાંચ )ના ઉમેદવારે
તા.૧/૪/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતા નાણાાંકીય વર્ટન ુ ાં ક્રિમીલેયર સટીક્રફકેટ રજુ
કરવાનુ રહેશે.

૨.૭

ડાાંગી ઉમેદવારોએ તેઓ ડાાંગ જીમલાના રહેવાસી છે તે મતલબનુ ાં જજમલા કલેકટર કે તેમણે
અપ્રધકૃત કરે લ અપ્રધકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર તથા ધોરણ ૧ થી ૧૨ જે શાળામાાં અભ્યાસ કરે લ
હોય તે મતલબનુ ાં સાંબપ્રાં ધત શાળાના આચાયટશ્રીના દાખલા

૨.૮

પ્રવકલાાંગ અરજદારો જે પ્રકારની પ્રવકલાાંગતા ધરાવતા હોય તે (૧) પ્રવકલાાંગતા અંગેન ુ ાં
પ્રનયત નમ ૂનામાાં સીવીલ સર્જન / સુપ્રપ્રન્ટેન્ડન્ટની પ્રપ્રત હસ્તાક્ષરવાળાં પ્રમાણપત્ર (ર)
પોસ્ટકાડટ સાઇઝનો આખો ફોટો (૩) સમાજ સુરક્ષા ખાતા તરફથી આપવામાાં આવેલ ફોટા
સાથેન ુ ાં ઓળખપત્ર

૨.૯

પ્રવધવા કેટેગરીમાાં પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા ઉમેદવારોએ પ્રવેશ અરજીપત્રક સાથે નીચે
મુજબના અસલ આધારો એક ઝેરોક્ષ નકલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે.
(૧)

પ્રવધવા હોવા અંગેન ુ ાં મામલતદારનુ ાં પ્રમાણપત્ર

(૨)

પપ્રતના મરણનો અપ્રધકૃત દાખલો

(૩)

પ્રવેશની તારીખ સુધીમાાં પુનઃલગ્ન કરે લ નથી તે મતલબનુ ાં રજીસ્ટડટ સોગાંદનામુ

(૪)

પ્રવધવા ઉમેદવારના શ્વસુર ગૃહે રે શનકાડટ માાં નામ ઉમેરવામાાં આવ્યુ હોય તેનો
આધાર

(૫)

પપ્રતનુ ાં નામ અવસાન બાદ રે શનકાડટ માાંથી રદ કરવામાાં આવ્યુ હોય તેનો આધાર
ઉપર (૪)તથા (૫) ના પ્રવકમપે પ્રવધવા ઉમેદવારના તેમના શ્વસુર પક્ષે મતદાર
યાદીમાાં ઉમેરવામાાં આવેલ હોય તેનો આધાર તથા પપ્રતના અવસાન બાદ મતદાર
યાદીમાાંથી નામ કમી થયેલ હોય તો તેનો આધાર.

(૬)

પ્રવધવા બહેનોની ઉમર ૧/૭/૨૦૧૮ના રોજ ૧૮ વર્ટથી ઓછી અને ૩૩ વર્ટથી
વધુ ન હોવી જોઇએ.

૨.૧૦

સૈનનક / ર્ાજી સૈનનકોઃ- જજમલા સૈપ્રનક બોડટ ન ુ ાં પ્રમાણાપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

૨.૧૧

ઉર્મુ ર્ાધ્યર્ોઃ-ઉર્ુટ માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા
ઉર્ુટ માધ્યમમાાં પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૨

હહન્દ્દી ર્ાધ્યર્ોઃ- ક્રહન્દી માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પરીક્ષા ક્રહન્દી માધ્યમમાાં પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૨.૧૩

ર્રાઠી ર્ાધ્યર્ોઃ-મરાઠી માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ ધોરણ-૧૦ની
પરીક્ષા મરાઠી માધ્યમમાાં પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

નોંધઃ- અસલ આધારો પ્રવેશ અરજીપત્રક રજુ કરતી વેળા તેમજ પ્રવેશ મેળવતા સમયે
તેની ચકાસણી કયાટ બાદ પરત કરવામાાં આવશે ઉમેદવારે ગુણ પત્રકો / પ્રમાણાપત્રોની બે
ઝેરોક્ષ નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૩.

અરજીપત્રકની પહોંચ

પ્રવેશ અરજીપત્રક સ્વીકાયાટની પહોંચ રૂબરૂમાાં મેળવી લેવાની રહેશેઅને પ્રવેશની દરે ક
કાયાટવાહી સમયે સાથે રાખવાની રહેશે.

૪.

હિર્ીલેયર સર્ટીફીકેર્ટોઃ-

સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગટ (બક્ષીપાંચ ) ના અરજદારોએ તેઓ ઉન્નત વગટમાાં
આવતા નથી તે અંગેન ુ ાં તા.૧/૪/૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતા નાણાાંકીય વર્ટની આવકના આધારે સક્ષમ
અપ્રધકારી તરફથી મેળવેલ ક્રિમીલેયર સટીફીકેટ પ્રવેશ અરજીપત્રક રજુ કરતી વેળા અથવા પ્રવેશ સમયે રજુ
કરવાનુ રહેશે. પ્રમાણપત્ર ત્રણ વર્ટ માટે માન્ય કરવામાાં આવેલ છે તે રજૂ કયેથી ગ્રાહય રાખવામાાં આવશે.

૫.

અન્દ્ય રાજયના પછાત વગમના અરજદારોોઃુ નાઓ અને પ્રહકયાઓ
પ્રાથનર્ક નશક્ષણ હિપ્લોર્ા પ્રવેશ નનયર્ોના નનયર્-૧૦ અંતગમ ત સચ
જુઓ પક્રરપ્રશષ્ટ-ક ( બાબત નાં. ૭ )

૬.

નવકલાાંગ અરજદારોોઃપ્રવકલાાંગ અરજદારોની અનામત બેઠકો ઉપર અધ્યાપન માંક્રદરના કાયટિમમાાં તેમજ લાયકાત
મેળવ્યા પછી શૈક્ષણણક કાયટમાાં તેમજ શાળાની અન્ય પ્રવ ૃપ્રતઓમાાં ભાગ લેવા માટે બાધ કરતા ન
હોય તેવી મુક-બપ્રધર,અમપ દષ્ષ્ટ તથા અસ્સ્થપ્રવર્યક પ્રવકલાાંગતાવાળા અરજદારો પ્રવેશના પ્રનયમો
મુજબની પ્રવકલાગતા ધરાવતા હશે તો જ પ્રવેશ માટે પ્રવચારણામાાં લેવાશે. આ બાબતે ચકાસણી
સપ્રમપ્રતનો પ્રનણટય આખરી ગણાશે.

૭.

ુ ત જાનતઓના અરજદારોોઃનવચરતી અને નવમક
પ્રાથપ્રમક પ્રશક્ષણ ક્રડપ્લોમાાં પ્રવેશના પ્રનયમોમાાં પ્રવચરતી અને પ્રવમુકત જાપ્રતઓની બાબતમાાં
અનામત અંગેની કોઇ અલગ ટકાવારી નકકી કરવામાાં આવેલ નથી. તેથી આવી જાપ્રત પૈકી જે
અરજદારો અનુસણુ ચત જાપ્રત, અનુસણુ ચત જનજાપ્રત કે સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત જાપ્રતમાાં
આવતા હોય તેવા અરજદારોને જે તે અનામત બેઠક ઉપર પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. દા.ત. બાવા,
બૈરાગી બાવા, નાયક, ગોસ્વામી, વણઝારા વગેરે જ્ઞાપ્રત સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત (
બક્ષીપાંચ) જાપ્રતમાાં આવતી હોવાથી તે જાપ્રતની કેટેગરીમાાં ફોમટ ભરવાનુ ાં રહેશે.

૮.

ર્ોચી જાનતના અરજદારોોઃસરકારના સામાજીક ન્યાય અને અપ્રધકારીના પ્રવભાગ ( અનુસણુ ચત જાપ્રત કમયાણ પ્રભાગ)
સણચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ િમાાંક/સીએઆર-૧૦૯૦-સીઓ-૧૬-હ, તા.૧૮/૨/૨૦૦૩ થી
મોચી જાપ્રતનો સમાવેશ સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત જાપ્રતમાાં કરવામાાં આવેલ હોવાથી
મોચી જાપ્રતના અરજદારોએ અનુસણુ ચત જાપ્રતમાાં અરજી નહી કરતા સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે
પછાત જાપ્રત ( બક્ષીપાંચ )માાં ફોમટ ભરવાનુ રહેશે અને જાપ્રત અંગેન ુ ાં સમાજ કમયાણ અપ્રધકારીનુ ાં
પ્રમાણાપત્ર તથા આગળ ઉમલેખ કયાટ મુજબ સાંક્ષમ અપ્રધકારીનુ ાં િીમીલીયર પ્રમાણાપત્ર રજુ
કરવાનુ રહેશે.

૯.

ર્હહલા ઉર્ેદવારોોઃ-

સગભાટ મક્રહલા ઉમેદવારોને પ્રવેશ મળી શકશે નહી તેમ છતાાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ મહીલા
સગભાટ હોવાનુ ાં માલુમ પડશે તો તેમનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થયેલો ગણાશે આ બાબતે રજુઆત
કરવાની કે અન્ય કોઇ તક આપવામાાં આવશે નહી.

૧૦.

પ્રવેશન ુ ર્ાધ્યર્ોઃજુઓ પ્રાથપ્રમક પ્રશક્ષણ ક્રડપ્લોમાાં પ્રવેશ પ્રનયમોના પ્રનયમ નાં. ૪.૬.૧ થી ૪.૬.૬

૧૧.

સેન્દ્રલ બોિમ ઓફ સેકન્દ્િરી એજયકુ ેશન, નવી હદલ્હી રારા લેવાયેલ પરીક્ષાર્ાાં ઉનતણમ થયેલા
ઉર્ેદવારોોઃઉમેદવાર જે માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે જ માધ્યમમાાં તેણે ગુજરાત રાજય કે અન્ય
બીજા રાજયમાાં આવેલી માન્ય કેન્રીય શાળાઓ/ઉચ્ચતર માધ્યપ્રમક શાળાઓ / જવાહર નવોદય
પ્રવધાલયો કે જેની પરીક્ષા સેન્ટ્રલ બોડટ ઓફ સેકન્ડરી એજયુકેશન, નવી ક્રદમહી રારા લેવામાાં
આવતી એસ.એસ.સી. તેમજ એચ.એસ.સી. પરીક્ષા પાસ કરે લી હોવી જોઇએ.

૧૨.

કાઉન્દ્સીલ ઓફ ધી ઇન્દ્િીયન સ્કલ
ૂ સર્ટીફીકેર્ટ એકઝાર્ીનેશન, નવી હદલ્હી રારા લેવાયેલ
પરીક્ષાર્ાાં ઉનતણમ થયેલા ઉર્ેદવારોોઃઉમેદવાર જે માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે જ માધ્યમમાાં તેણે ગુજરાત રાજય કે અન્ય
બીજા રાજયમાાં આવેલી શાળાઓમાાંથી પ્રવધાથીઓએ કાન્સીલ ઓફ ધી ઇન્ડીયન સ્કુલ સટીફીકેટ
એકઝામીનેશન, નવી ક્રદમહી રારા લેવામાાં આવતી એસ.એસ.સી. તેમજ એચ.એચ.સી. પરીક્ષા પાસ
કરે લી હોવી જોઇએ.

૧૩.

અન્દ્ય રાજયના ઉર્ેદવારોોઃપ્રશક્ષણ પ્રવભાગના ઠરાવ િમાાંક/ટીસીએમ/૧૪૧૨/૪૯૪/ન, તા.૯/૫/૨૦૧૨ના ઠરાવ મુજબ
ગુજરાત રાજય પ્રસવાયના અન્ય રાજયના માધ્યપ્રમક અને ઉચ્ચતર માધ્યપ્રમક પ્રશક્ષણ બોડટ ( જે કોઇ
નામથી ઓળખાતુ હોય ) ની ધોરણ - ૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય.

