
મેડીકલ – એન્જીનીયરીંગ પ્રવેશ કોચ િંગ યોજના 
પવૂવ ભમૂમકા 

અનસુચુ ત જનજામતના મવદ્યાર્થીઓને મેડડકલ અને એન્જીનીયરીંગ માટે ફાળવેલ અનામત જગ્યાઓ 

ઘણા વર્ષોર્થી યોગ્ય માગવદશવન અને કો ીંગના અભાવે ખાલી રહતેી હતી. આ બાબતને ધ્યાને લઈ વર્ષવ 

૨૦૧૩-૧૪ર્થી અનસુચુ ત જનજામતના મવદ્યાર્થીઓને મેડડકલ નીટ (NEET) તર્થા એન્જીનીયરીંગ ીઈઈ/ગજુસેટ 

(JEE/GUJCET) નુું કો ીંગ આપવામાું આવે છે. 
 

હતે ુ
અનસુચુ ત જનજામતના મવદ્યાર્થીઓને મેડડકલ અને એન્જીનીયરીંગ માટે ફાળવેલ તમામ અનામત 

બેઠકો પર મવદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવે તે માટેના પ્રયત્નો કરવા. 
 

મુંજુરીનુું વર્ષવ (ઠરાવ નું. અને તારીખ સારે્થ) 
 આડદજામત મવકાસ મવભાગનો તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૪ નો ઠરાવ ક્રમાુંક: અનશ/૨૦૧૩/૧૩૫૬/ગ.  
 આડદજામત મવકાસ મવભાગનો તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૪ નો સધુારા ઠરાવ ક્રમાુંક: અનશ/૨૦૧૩/૧૩૫૬/ગ. 
 આડદજામત મવકાસ મવભાગનો તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૪ નો ઠરાવ ક્રમાુંક: અનશ/૨૦૧૩/૧૩૫૬/ગ. 
 આડદજામત મવકાસ મવભાગનો તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧ નો સધુારા ઠરાવ ક્રમાુંક: VKY/૨૦૨૧/૮૭૨/P. 

 

અનસુચુ ત જનજામત વગવના મવજ્ઞાન પ્રવાહના મવદ્યાર્થીઓને ધોરણ-૧૨ પછી મેડીકલ તર્થા 

એન્જીનીયરીંગમાું પ્રવેશની જરૂરી પરીક્ષાઓ જેવી કે NEET, JEE અને ગજુકેટની તૈયારી માટે ધોરણ-

૧૦ માું ૬૦% ટકા કે તેર્થી વધ ુગણુ પ્રાપ્ત ર્થયેલ હોય અને એમ્પેનલમેન્જટ ર્થયેલ એજન્જસી દ્વારા 

મવભાગ હસ્તકની કાયવરત શાળાઓ પૈકી નક્કી કરેલ સેન્જટરમાું કોચ િંગ મેળવતા મવદ્યાર્થીઓ માટે 

મવદ્યાર્થી દીઠ રૂ.૨૦,૦૦૦/- (GST સારે્થ) સારે્થની સહાય એજન્જસીને ચકૂવાશે.  
કોચ િંગનો સમયગાળો: 

1.  ાર માસ માટે કોચ િંગ આપવાનુું રહશેે. 

2. અઠવાડડયામાું ત્રણ ડદવસ,  પ્રમત ડદન  ાર કલાક અર્થવા અઠવાડડયામાું છ ડદવસ પ્રમત ડદન 

બે કલાક. 

કોચ િંગ માટે કાયવકે્ષત્ર (મવસ્તાર) ઝોનવાર: 

સાઉર્થ ઝોન :- સરુત, તાપી, ડાુંગ, વલસાડ અને નવસારી. 

સેન્જરલ ઝોન :- વડોદરા, ભરૂ , નમવદા, છોટાઉદેપરુ, પું મહાલ, દાહોદ, આણુંદ અને  

ખેડા. 



નોર્થવ ઝોન :- અમદાવાદ, ગાુંધીનગર, બનાસકાુંઠા, સાબરકાુંઠા, અરવલ્લી,  

મહીસાગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબુંદર, દેવભમૂમ દ્વારકા, અમરેલી, 

જામનગર, પાટણ, મોરબી, મહસેાણા, કચ્છ, સરેુન્જરનગર, ગીર-સોમનાર્થ, 

ભાવનગર, બોટાદ. 

ઉપરોક્ત દશાવવેલ ઝોનમાું સમામવષ્ટ ીલ્લાઓમાુંર્થી આડદજામત મવકાસ મવભાગ હસ્તકની 

શાળાઓમાુંર્થી નક્કી કરેલ કેમ્પસમાું કોચ િંગ મેળવતા મવદ્યાર્થીનુું ચકૂવણુું એમ્પેનલ ર્થયેલ 

અમલીકરણ સુંસ્ર્થાને પ્રમત મવદ્યાર્થી રૂ.૨૦,૦૦૦ (GST સારે્થ) લેખે કરવામાું આવશે. 
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લાભાર્થી પસુંદગી માપદુંડ 
(Beneficiary Selection Criteria) 

 

1. લાયકાતના ધોરણો: 
a. ધોરણ-૧૦ માું ૬૦% ટકા કે તેર્થી વધ ુગણુ પ્રાપ્ત કરેલ આડદજામત મવદ્યાર્થી. 

b. ધોરણ-૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહમાું ભણતા મવદ્યાર્થી આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. 

c. ધોરણ-૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહ સારે્થ પાસ ર્થયેલા મવદ્યાર્થી પણ એક વખત માટે આ 

યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. 

 

2. આડદજામત મવદ્યાર્થીઓની પસુંદગી: 
a. આડદજામતના મવદ્યાર્થીઓની પસુંદગી મેરીટના ધોરણે (ધોરણ-૧૦ ની ટકાવારીના 

આધારે) કરવામાું આવશે. 

b. આડદજામત અરજદાર મવદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા વધ ુહશે તો ડી-સેગ ક ેરી ખાતે ઉપલબ્ધ 

ગ્રાન્જટના આધારે ીલ્લાવાર ટારગેટ (મવદ્યાર્થી) ફાળવવામાું આવશે, જે પૈકી ધોરણ-

૧૦ના મેરીટના ધોરણે મવદ્યાર્થીઓની પસુંદગી કરવામાું આવશે. 

 

3. આવક મયાવદા: 
a. મવદ્યાર્થીના કુટુુંબની વામર્ષિક આવક રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોવી જોઈશે. 
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અરજદારએ અપલોડ કરવાના આધાર પરુાવા 
a. અરજદારનો ફોટો 
b. અરજદારના આધારકાડવનો ફોટો 
c. શાળા છોડયાનુું પ્રમાણપત્ર / બોનો ફાઈટનુું પ્રમાણપત્ર 
d. ધોરણ-૧૦ ની માકવશીટનો ફોટો 
e. આવકનો દાખલો 
f. જામતનુું પ્રમાણપત્ર 
g. બેંક ખાતાની પાસબકુનો ફોટો 

 

 


