ફ્રેશ (નવા) વવદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાના મદ્દુ ા


સરકારી છાત્રાલયમાાં પ્રથમ વખત પ્રવેશ મેળવવા અરજી કરતા વવદ્યાથી ફ્રેશ વવદ્યાથી ગણાશે. ગત વર્ષમાાં સરકારી
છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ મેળવીને રહેતા હોય પરાં ત ુ, તેમનો અભ્યાસક્રમ બદલાયેલ હોય તેમજ કોઈ વર્ષની ગેપ પડેલ
હોય તો તેવા વવદ્યાથીએ ફ્રેશ વવદ્યાથી તરીકે અરજી કરવાની રહેશે.



સરકારી છાત્રાલયમાાં ફ્રેશ વવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવવા esamajkalyan.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઇનથી
જ કરવાની રહેશે. અરજી સાથેના બરાબર વાંચાય તેવા જરૂરી પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના રહેશે.



પ્રવેશ માટે અરજી કરનાર ફ્રેશ વવદ્યાથી/વવદ્યાથીનીઓએ ગત વર્ષની વાવર્િક પરીક્ષામાાં ૬૦% કે તેથી
વધુ ગુણ મેળવેલા હોવા જોઇએ. કોલેજકક્ષામાાં માકષ શીટમાાં CGPA, CPA દશાષવેલ હોય તો તેવા
વવદ્યાથી/વવદ્યાથીનીઓએ અરજી ફોમષ ભરતી વખતે મેળવેલ ગુણની ટકાવારી દશાષ વવાની રહેશે.



કુમાર તથા કન્યા છાત્રો માટે આવક મયાષ દા વાવર્િક રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- રહેશે. કન્યા છાત્રો માટે ઓછી આવકવાળાને
અગ્રતા આપવાની રહેશે. (સક્ષમ અવિકારીશ્રીનુ ાં પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવાનુ ાં રહેશે.)



સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગષ, વવચરતી/વવમુક્ત જાવત, અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન
જાવતના વવદ્યાથીઓએ જાવતનુ ાં પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવાનુ ાં રહેશે.



િો.૧૧/૧૨માાં પ્રવેશ મેળવવા વવદ્યાથીઓએ િો.૧૦ નુ,ાં ડીપ્લોમાાં પાસ કરી ડીગ્રીમાાં પ્રવેશ મેળવનાર
વવદ્યાથીએ ડીપ્લોમાાંન,ુ ાં સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવવા િો.૧૨ નુ ાં તેમજ અનુસ્નાતકના
અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવવા સ્નાતક અભ્યાસક્રમનુ ાં પરીણામ અપલોડ કરવાનુ ાં રહેશે.



પ્રવેશ સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ વનયમોનુસાર મેરીટ મુજબ આપવામાાં આવશે.



પ્રવેશ માટેની પ્રોવવઝનલ મેરીટ યાદી તેમજ અન્ય સુચનાઓ ઓનલાઈન પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવશે. જે
માટે છાત્રોએ સમયાાંતરે ઉક્ત વેબસાઈટ જોવાની રહેશે. પ્રોવવઝનલ મેરીટ યાદીમાાં સ્થાન પામેલ
છાત્રોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અંગે SMS અને E-mail મારફત જાણ કરવામાાં આવશે.



ઓનલાઈન પ્રોવવઝનલ મેરીટ યાદી પ્રવસદ્ધ થયેથી મેરીટ યાદીમાાં આવેલ છાત્રોએ સબાંવિત સરકારી
છાત્રાલય ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે. જો કોઈ અરજદારની ઓનલાઈન
ફોમષમાાં ભરે લ પરીક્ષાના ગુણની ટકાવારી અને અસલ માકષ શીટની ટકાવારીમાાં તથા લાયકાત અંગેના
પ્રમાણપત્રોમાાં તફાવત જણાશે તો તેવા અરજદારોને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહહિં.



વેબ સાઇટ પર દશાષવેલ વવગતો તેમજ વવદ્યાથી પાસે રહેલ ડોક્યુમેન્ટમાાં દશાષ વેલ વવગતોનો અભ્યાસ
કયાષ બાદ વવદ્યાથીઓ પ્રવેશ અરજી ફોમષ ભરવાનુ ાં રહેશે. એક વાર અરજી સબમીટ કયાષ બાદ અરજીમાાં
કોઇ કોલમ કે વવગતોમાાં સુિારો/વિારો કરી શકશે નહી.



વવદ્યાથીએ સરકારશ્રીના વનયમો/સ ૂચનાઓ તેમજ છાત્રાલયમાાં પાળવાના વનયમોનુ ાં પાલન કરવાનુ ાં
રહેશે.



પ્રવેશની અરજી કરવાથી વવદ્યાથી છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ માટે હક્કદાવો કરી શકશે નહી. સરકારશ્રીએ નક્કી
કરવામાાં આવેલ િારા-િોરણો અને વનયમો મુજબ પાત્રતા િરાવતા હશે તો જ તેને પ્રવેશ આપવામાાં
આવશે.
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આપની પ્રવેશની અરજી માંજુર કયાષ બાદ સરકારશ્રીની સુચના મુજબ છાત્રાલય શરુ કરવામાાં આવશે
ત્યાર બાદ જ વવદ્યાથીને છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.



છાત્રાલયમાાં વવદ્યાથી/વવદ્યાથીનીના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરી પ્રવેશ આપવાની તથા છાત્રાલય
ફેરફાર કરવાની તેમજ પ્રવેશ સબાંવિત તમામ સત્તાઓ જજલ્લા કક્ષાની છાત્રાલય પ્રવેશ સવમવતની રહેશે.



પ્રવેશ માટે અરજી કરનાર વવદ્યાથી મુળ ગુજરાતનો વતની હોવો જોઇએ.



છાત્રાલય જે સ્થળે આવેલ હોય તે શહેરના સ્થાવનક વવદ્યાથીઓને પ્રવેશ મળશે નહીં.



છાત્રાલય જે જજલ્લામાાં જે સ્થળે આવેલ હોય તે જ વવસ્તારની કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્યાથીને જ
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.



હડસ્ટન્સ લવનિંગથી ચાલતા અભ્યાસક્રમોના આિારે છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ મેળવી શકાશે નહીં.



છાત્રોએ પ્રવેશ સાંબવિત સ ૂચનાઓ માટે સમયાાંતરે ઉક્ત વેબસાઈટ જોવાની રહેશે. સરકારી છાત્રાલયમાાં
પ્રવેશ માટે esamajkalyan.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ છાત્રને તેમના અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અંગે SMS અને E-mail મારફત જાણ કરવામાાં આવશે.



સરકારી છાત્રાલય અંગેની વવશેર્ માહહતીની જાણકારી જજલ્લા નાયબ વનયામકશ્રી/જજલ્લા સમાજ
કલ્યાણ અવિકારીશ્રી (વવકસતી જાવત)ની કચેરીમાાંથી પણ મળી રહેશે.



છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્યાથી-વવદ્યાથીનીઓએ સરકારશ્રીએ નક્કી કરે લ વખતોવખતના નીવત
વનયમોનુ પુરેપરુ ી રીતે પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.



ે રી પત્રક આપવાનુ ાં રહેશે
દરે ક વવદ્યાથી અને વાલીએ પ્રવેશ મેળવતી વખતે વનયત નમ ૂનામાાં બાાંહિ
અને તેન ુાં ચ ૂસ્તપણે પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.



પ્રવેશ મેળવવા અરજી કરનાર વવદ્યાથી/વવદ્યાથીનીની ઉંમર તા.૧/૭/૨૦૨૧ ના રોજ ૨૫ વર્ષથી વધુ
હોવી જોઈએ નહી.



Covid-19 ની સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ જે તે છાત્રાલયમાાં રીન્યુઅલ વવદ્યાથીઓને આપવામાાં
આવેલ પ્રવેશની સાંખ્યા, છાત્રાલયના મકાનની ક્ષમતા તેમજ માન્ય સાંખ્યાને ધ્યાને રાખી ખાલી રહેતી
જગ્યાઓ પર ફ્રેશ વવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. આ અંગે વવદ્યાથી પ્રવેશ માટે કોઈ હક્ક દાવો
કરી શકશે નહી.



સરકારશ્રીના ઠરાવમાાં દશાષ વેલ જાવત અને અભ્યાસક્રમની ટકાવારી મુજબ મેરીટના િોરણે કેટેગરી
પ્રમાણે પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
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