ુ લ વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે ધ્યાનમાાં રાખિાના મદ્દુ ા
રીન્યઅ
 જે વિદ્યાર્થીએ િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ મેળિેલ હોય, તેનો અભ્યાસક્રમ ત્રણ કે ચાર િર્ષનો હોય, ત્યાર બાદ
અભ્યાસના િર્ષમાાં ગેપ પડેલ ન હોય ગત િર્ષમાાં છાત્રાલયમાાં રહેતો હોય તેમજ િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માાં કોલેજમાાં પ્રિેશ
મેળિેલ હોય તેને રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થી કહી શકાય અને તે જ વિદ્યાર્થી રીન્યઅલ તરીકે અરજી કરી શકશે.
 ગત િર્ષ ની િાવર્િક પરીક્ષામાાં ૫૦% કે તેર્થી િધુ ગુણ મેળિેલ હોિા જોઇએ.
 સરકારી છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ મેળિિા રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓ esamajkalyan.gujarat.gov.in ઉપર ફરજજયાત ઓનલાઈન અરજી
કરિાની રહેશે.
 કુ માર તર્થા કન્યા છાત્રો માટે આિક મયાષ દા િાવર્િક રૂ.૨.૫૦ લાખ રહેશ.ે કન્યા છાત્રો માટે ઓછી આિકિાળાને અગ્રતા આપિાની રહેશે.
 વિદ્યાર્થીને ગત િર્ષન ુ ાં િાવર્િક પરીણામની નકલ યુવનિસીટીમાાંર્થી મળિામાાં ન હોય તો ગત િર્ષના છે લ્લા સેમેસ્ટરની નકલ
અપલોડ કરિાની રહેશે અને તેમાાં દશાષિેલ ગુણની ટકાિારી દશાષ િિી. િાવર્િક પરરણામની નકલ મળ્યેર્થી તુરત જ
છાત્રાલયમાાં મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અવિકારીશ્રીને રજુ કરિાની રહેશે અને ગુણની વનયત ટકાિારી હશે તો જ ફાઇનલ
પ્રિેશ આપિામાાં આિશે.
 ગત િર્ષ કે અગાઉના િર્ોમાાં છાત્રાલયમાાં રહેતા વિદ્યાર્થીનુ ાં િતષન, રહેણી-કરણી, વિગેરે ચકાસીને તેનો છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ
સુવનવિત કરિામાાં આિશે.
 િેબ સાઇટ પર દશાષ િેલ વિગતો તેમજ વિદ્યાર્થી પાસે રહેલ ડોક્યુમેન્ટમાાં દશાષ િેલ વિગતોનો અભ્યાસ કયાષ બાદ વિદ્યાર્થીઓ
પ્રિેશ અરજી ફોમષ ભરિાનુ ાં રહેશે. એક િાર સબમીટ કયાષ બાદ અરજીમાાં કોઇ કોલમ કે વિગતોમાાં સુિારો/િિારો કરી શકશે
નહી.
 અરજીમાાં અધુરી વિગતો કે ખોટી વિગતો દશાષિિામાાં આિેલ હશે. તો તેની અરજી રદ ગણિામાાં આિશે અને તે અંગેની જાણ
વિદ્યાર્થીને કરિામાાં આિશે નહી.
 અગાઉની સુચનાઓ/સરકારશ્રીના વનયમો છાત્રાલયમાાં પાળિાના વનયમો વિગેરે યર્થાિત રહેશે અને વિદ્યાર્થીઓએ તેન ુ ાં
પાલન કરિાનુ ાં રહેશે.
 પ્રિેશની અરજી કરિાર્થી વિદ્યાર્થીએ છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ માટે હક્કદાિો કરી શકશે નહી. સરકારશ્રીએ નક્કી કરિામાાં આિેલ
િારા-િોરણો અને વનયમો મુજબ પાત્રતા િરાિતા હશે તો જ તેને પ્રિેશ આપિામાાં આિશે.
 આપની પ્રિેશની અરજી માંજુર કયાષ બાદ સરકારશ્રીની સુચના મુજબ છાત્રાલય શરુ કરિામાાં આિશે ત્યાર બાદ જ વિદ્યાર્થીને
છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિશે.
 છાત્રાલયમાાં વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરી પ્રિેશ આપિાની, છાત્રાલય ફેરફાર કરિાની તર્થા ગત
િર્ષના ચારીત્ર્ય અને િતષણ ૂકને આિારે પ્રિેશ રદ કરિાની એમ પ્રિેશ સબાંવિત તમામ સત્તાઓ જજલ્લા કક્ષાની છાત્રાલય
પ્રિેશ સવમવતની રહેશે.
 પ્રિેશ માટે અરજી કરનાર વિદ્યાર્થી મુળ ગુજરાતનો િતની હોિો જોઇએ.
 છાત્રાલય જે સ્ર્થળે આિેલ હોય તે શહેરના સ્ર્થાવનક વિદ્યાર્થીઓને પ્રિેશ મળશે નહીં.
 છાત્રાલય જે જજલ્લામાાં જે સ્ર્થળે આિેલ હોય તે કોલેજમાાં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીને જ પ્રિેશ આપિામાાં આિશે.
 રડસ્ટન્સ લવનિંગર્થી ચાલતા અભ્યાસક્રમોના આિારે છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ મેળિી શકાશે નહીં.
 છાત્રોએ સમયાાંતરે ઉક્ત િેબસાઈટ જોિાની રહેશે. સરકારી છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ માટે esamajkalyan.gujarat.gov.in ઉપર
ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ છાત્રને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અંગે SMS અને E-mail મારફત જાણ કરિામાાં આિશે.
 સરકારી છાત્રાલય અંગેની વિશેર્ મારહતી જજલ્લા નાયબ વનયામકશ્રી/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અવિકારીશ્રી િવિકસતી જાવતીની
કચેરીમાાંર્થી પણ મળી રહેશે.
 છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીઓએ ખાતા/સરકારશ્રીએ નક્કી કરે લ િખતોિખતના નીવત વનયમોનુ પુરેપરુ ી
રીતે પાલન કરિાનુ ાં રહેશે.
 સરકારશ્રીની Covid-19 ની ગાઈડલાઈન તર્થા છાત્રાલયની ક્ષમતાને ધ્યાને રાખી રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રિેશ આપિામાાં
આિશે. આ અંગે વિદ્યાર્થી કોઈ હક્ક દાિો કરી શકશે નહી.

