
��ુય કારોબાર� અિધકાર�, �જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અને િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત 

ક�યાણ, �જુરાત રા�ય, ગાંધીનગર સંચા�લત સરકાર� સમરસ �ુમાર/ક�યા છા�ાલયોમાં �વેશ 

મેળવવા બાબત 

 

કોલેજ ક�ાના �નાતક, અ��ુનાતક તથા અ�ય ઉ�ચ અ�યાસ�મોમાં અ�યાસ કરતા અ��ુ�ૂચત �િત / અ��ુ�ૂચત 

જન �િતના તથા સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� તથા આિથ�ક પછાત વગ�ના િવ�ાથ� / િવ�ાથ�નીઓને 

વષ� ૨૦૧૭-૧૮નાં શૈ��ણક વષ� માટ� નીચે જણાવેલ ૬ (છ) �થળોનાં સમરસ છા�ાલયમાં �વેશ મેળવવા ઇ�છતા 

ઉ�ત �િતના િવ�ાથ�ઓ / િવ�ાથ�નીઓ પાસેથી  Date : 30.06.2017 �ધુીમાં  િનયત ન�નુામાં ઓન લાઇન 

અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે. 

સમરસ છા�ાલયોમાં િવ�ાથ�ઓને રહ�વા-જમવાની િવના ��ૂયે સગવડતા આપવામાં આવશે. 

૧. સરકાર�ીએ િનયત કયા� �જુબ �નાતક ક�ાના/અ��ુનાતક ક�ાના તમામ અ�યાસ�મો તથા �પીપામાં UPSCની 

પર��ાની તાલીમ અ�યાસ�મો માટ� ૫૦% ક� તેથી વ� ુ�ણુ મેળવેલ હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ/િવ�ાથ�નીઓએ અર� 

કરવાની રહ�શે તેમજ મેર�ટના ધોરણે �વેશ આપવામાં આવશે. 

૨. િવ�ાથ�ઓ માટ� વાિષ�ક આવક મયા�દા વાિષ�ક �. ૬.૦૦ લાખ રહ�શે. િવ�ાથ�નીઓ માટ� આવકમયા�દા નથી. 

૩. �વેશ �ગેના ફોમ� .www.digitalgujarat.gov.in  વેબ સાઇટ ઉપરથી ઓન લાઇન ભરવાના રહ�શે .�યારબાદ 

સમરસ છા�ાલયોમાં �વેશ માટ� ઓન લાઇન કર�લ અર�ની (�ી�ટ) હાડ� કોપી જ�ુર� �વ�મા�ણત 

�માણપ�ોની નકલ સાથે સંબિંધત છા�ાલયને મોકલી આપવાના રહ�શે. મળેલ ફોમ�ની ચકાસણી કયા� બાદ પા�તા 

ધરાવતાં િવ�ાથ�ઓ/િવ�ાથ�નીઓને  �ણુા��ુમ (મેર�ટ)ના ધોરણે �વેશ આપવામાં આવશે. 

૪. િવ�ાથ�/િવ�ાથ�નીઓને સમરસ છા�ાલયમાં અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન �િત, સામા�જક અને શૈ��ણક 

ર�તે પછાતવગ� અને આિથ�ક ર�તે પછાતવગ�ને �િતવાર �વેશ માટ� ન�� થયેલ ટકાવાર� �જુબ �વેશ 

આપવામાં આવશે. વ�મુાં �િતવાર અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન �િત અને સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે 

પછાતવગ� અનામત જ�યાઓ પૈક� ૩% િવકલાંગ િવ�ાથ�ઓ માટ�, ૨% િવધવાના બાળકો માટ� અને ૧% અનાથ 

િવ�ાથ�ઓ માટ� અનામત આપવાની રહ�શે. તેઓ માટ�ની અર� કરવા માટ�ની લ�તુમ લાયકાત ઉપર �જુબની 

રહ�શે.  

૫. છા�ાલય � �થળે આવેલ હોય તે શહ�રના �થાિનક િવ�ાથ�ઓ અર� કર� શકશે ન�હ. પરં� ુ�ઓ �લમ, કાચા 

મકાન, �પંડ�પ�ી તં� ુ વસાહત, ગદંા િવ�તારમાં રહ�તા હોય તેવા ગર�બ �થાિનક િવ�ાથ�ઓ પણ �વેશ માટ� 

અર� કર� શકશે. 

૬. ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભરવામાં કોઇ ��ુક�લી હોય તો ટોલ �� નં.- ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવારના ૮.૦૦ 

કલાકથી રા�ીના ૧૨.૦૦ કલાક �ધુી સેવા ચા� ુ રહ�શે. 

૭. િવગતવાર �હ�રાત અને �વેશ ફોમ�નો ન�નુો ,માગ�દશ�ક �ચુનાઓ સામા�ક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ 

ગાંધીનગરની વેબ સાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/dscw, પરથી પણ જોઇ શકાશે. 

ન�ધ: ઉ�ત તમામ શરતો સમજ માટ� દશા�વેલ છે આખર� િનણ�ય સરકાર�ીના ઠરાવના ધારાધોરણને આિધન 

રહ�શે. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

સમરસ સરકાર� છા�ાલયો (�ુમાર / ક�યા)ના નામ / સરનામા / �મતા  

 

૧. અમદાવાદ :       �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �.એમ.ડ�.સી. �ાઉ�ડ સામે, અમદાવાદ 

                           (�ુમાર ૧૦૦૦ / ક�યા- ૧૦૦૦) 

૨. રાજકોટ :   સૌરા�� �િુનવસ�ટ� ક��પસ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ 

                           ( �ુમાર -૧૦૦૦ / ક�યા -૧૦૦૦)  

૩. ભાવનગર :  મહારા� ��ૃણ�ુમારિસ�હ� ભાવનગર �િુનવસ�ટ� ક��પસ, ભાવનગર 

                           (�ુમાર-૧૦૦૦/ ક�યા ૧૦૦૦) 

૪. વડોદરા :  ક�યા છા�ાલય એમ. એસ. �િુનવસ�ટ� ક��પસ, વડોદરા  

                            �ુમાર છા�ાલય, �� ુસમા રોડ, વડોદરા.  

                            (�ુમાર- ૧૦૦૦ / ક�યા- ૧૦૦૦) 

૫. �રુત  :  િવર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �રુત 

                            (�ુમાર -૧૦૦૦ / ક�યા - ૧૦૦૦) 

૬. આણદં :  સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� ક��પસ, આણદં 

                          ( �ુમાર - ૨૫૦ / ક�યા - ૨૫૦) 

 
 

             (ક�.ડ�.કાપડ�યાIAS) 

                 ��ુય કારોબાર� અિધકાર�, 

�જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અને 

    િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત ક�યાણ 

                �જુરાત રા�ય, ગાંધીનગર 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સરકાર� સમરસ �ુમાર/ક�યા છા�ાલયોમાં �વેશ �ગેના ફોમ� www.digitalgujarat.gov.in  વેબ 

સાઇટ ઉપરથી ઓન લાઇન ભરવા બાબતની માગ�દશ�ક મા�હિત : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 સૌ �થમ GSWAN કનેકટ કર� www.digitalgujarat.gov.in  વેબ સાઇટ ઓપન કરવી. 

 હવે ઉપરની બા�ુમાં Login (લોગીન) બટન પર કલીક કર� ુ.ં 

 Request New Service પર �લીક કર� ુ.ં �માં ખાનામાં (Samaras) સમરસ લખી  Go પર 

�લીક કર�ુ.ં 

 �યારબાદ �થમ વખત �વેશ મેળવનાર િવધાથ� / િવધાથ�નીએ Apply Admission in 

Samaras Hostel  માં કલીક કર� ુ ંઅને હાલમાં � િવધાથ�/ િવધાથ�નીઓ સમરસ છા�ાલય 

ખાતે રહ�શે અને બી� વષ�માં �વેશ લેવાની પા�તા ધરાવતા હોય (એટલે ક� ૫૦ % કરતાં 

વ� ુ મા�સ� આવેલ હોય અને ગત વષ�માં તેમની વ� ૂ�� ૂકં સાર� હોય તેવા)  Renew   

Admission માં �લીક કરવા� ુ ંરહ�શે.  

 �યારબાદ Continue   Click   કર� ુ ંઅને ફર�થી ન� ુ ંપેજ �લુશે તેના પર પણ  Continue 

Click  કર�ુ ં�માં આપનો ર����શન નબંર આવશે તે લખી લેવો. 

 �યારબાદ �વેશ માટ�� ુ ંફોમ� �લુશે �માં માગેલ મા�હિત દર�ક કોલમમાં ભરવાની રહ�શે. 

ફોમ�  ભયા� બાદ ફોમ�ના �તે Save  બટન પર �લીક કર� ુ.ં 

 �યારબાદ ફોમ� સાથેના જોડાણ  ( Attachment) માં   િવધાથ� / િવધાથ�નીએ સહ� અને 

ફોટો જોડાણ (લોડ) કરવાનો રહ�શે. 

  �યારબાદ વ� ૂ�� ૂકં અને બે �થાિનક સગાના મોબાઇલ નબંર અને ફોટો જોડાણ (લોડ) 

કરવાના રહ�શે. 

 �યારબાદ નીચે વા� માં I accept …. આગળ Yes ની િનશાની �લીક કરવી. 

 છે�લે Submit પર �લીક કર� ુ ં �થી આપ� ુ ં ફોમ� Success Accepted આવશે અને 

�યારબાદ Print પર �લીક કર� ભરાયેલ ફોમ�� ુ ંર��ટર નબંર સાથે ���ટ આવશે � તમાર� 

� હો�ટ�લમાં �વેશ મેળવવા ફોમ� ભ�ુ� હોય તે હો�ટ�લમાં જ�ર� �માણપ�ો સાથે ર�ુ 

કરવા� ુ ંરહ�શે.  

 

 



 

��ુય કારોબાર� અિધકાર�, �જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અને 

િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત ક�યાણ, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર સચંા�લત 

સરકાર� સમરસ �ુમાર/ક�યા છા�ાલયોમા ં�ુના િવ�ાથ�ઓ/ િવ�ાથ�નીઓન ે

�વેશ આપવાની �હ�રાત 

 

કોલેજ ક�ાના �નાતક, અ��ુનાતક તથા અ�ય ઉ�ચ અ�યાસ�મોમાં અ�યાસ કરતા અ��ુ�ૂચત 

�િત / અ��ુ�ૂચત જન �િતના તથા સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� તથા આિથ�ક 

પછાત વગ�ના અગાઉના વષ�માં સમરસ છા�ાલયમાં �વેશ આપેલ હોય તેવા િવ�ાથ� / 

િવ�ાથ�નીઓને વષ� ૨૦૧૭-૧૮નાં શૈ��ણક વષ� માટ� સમરસ છા�ાલયોમાં �ુના િવધાથ�ઓ પૈ�ક 

� િવધાથ�ઓ બી� વષ� છા�ાલયમાં ચા� ુરહ�વા માગતા હોય અને � િવધાથ�ઓએ  ગત વાિષ�ક 

પર��ામાં �નાતક અથવા અ��ુનાતક લેવલના અ�યાસ�મમાં ૫૦% ક� તેથી વ� ુ�ણુ �િુનવસ�ટ� 

પર��ામાં મેળ�યા હોય અથવા �યાં ટકાવાર�ને બદલે �ેડ�શન આપવામાં આવતા હોય �યાં ૫૦% 

ક� તેથી વ�નુા સમક� આવતા  �ેડ�શનથી ઉિતણ� (પાસ) થયેલ હોય અને �ઓની સબંિંધત 

છા�ાલયમાં િનવાસ દર�યાનની વત�� ૂકં સાર� હોય તથા �ઓનો અ�યાસ શ� થઇ ગયેલ હોય 

તથા તે અ�યાસ�મમાં તેઓ�ી �વેશ મેળવી લીધેલ હોય તેવા તે જ સમરસ છા�ાલયમાં 

અગાઉના વષ�માં અ�યાસ કર� ગયેલ હોય તથા તે જ અ�યાસ�મના તે પછ�ના વષ� / સેમે�ટરમાં  

સબંિંધત કોલેજ – �િુનવસ�ટ�માં �વેશ મેળવેલ હોય તો તેવા �ુના િવધાથ�ઓને સબંિંધત સમરસ 

છા�ાલયમાં  �વેશ આપવા �ગેની િનયમો�સુારની ���યા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તો સબંિંધત 

સમરસ છા�ાલય ખાતેથી અથવા �વેશ ફોમ�નો ન�નુો ,માગ�દશ�ક �ચુનાઓ સામા�ક �યાય અને 

અિધકાર�તા િવભાગ ગાંધીનગરની વેબ સાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/dscw, પરથી પણ જોઇ 

શકાશે. �વેશ ફોમ� છા�ાલય ખાતે જમા કરા�યા બાદ તમામ �કારના �માણપ�ો/ડો�મુે�ટસની 

ચકાસણી કર� સબંિંધત સમરસ છા�ાલયની �વેશ કિમટ� �ારા �વેશ આપવાની કાય�વાહ� હાથ 

ધરવામાં આવશે. 

ન�ધ: ઉ�ત તમામ શરતો સમજ માટ� દશા�વેલ છે આખર� િનણ�ય સરકાર�ીના ઠરાવના 

ધારાધોરણને આિધન રહ�શે. 

 

                                                                               (ક�.ડ�.કાપડ�યાIAS) 

                 �ુ�ય કારોબાર� અિધકાર�, 

�ુજરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અન ે

    િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત ક�યાણ 

                �ુજરાત રા�ય, ગાધંીનગર 



��ુય કારોબાર� અિધકાર�, �જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અને િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત 

ક�યાણ, �જુરાત રા�ય, ગાંધીનગર સચંા�લત સરકાર� સમરસ �ુમાર/ક�યા છા�ાલયોમાં  

નવા િવ�ાથ� / િવ�ાથ�નીઓને �વેશ આપવા બાબત 

 

કોલેજ ક�ાના �નાતક, અ��ુનાતક તથા અ�ય ઉ�ચ અ�યાસ�મોમાં અ�યાસ કરતા અ��ુ�ૂચત 

�િત / અ��ુ�ૂચત જન �િતના તથા સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� તથા આિથ�ક 

પછાત વગ�ના િવ�ાથ� / િવ�ાથ�નીઓને વષ� ૨૦૧૭-૧૮નાં શૈ��ણક વષ� માટ� નીચે જણાવેલ   

૬-(છ) �થળોનાં સમરસ છા�ાલયમાં �વેશ મેળવવા ઇ�છતા ઉ�ત �િતના િવ�ાથ�ઓ / 

િવ�ાથ�નીઓ પાસેથી  Date : 15.07.2017 �ધુીમાં  િનયત ન�નુામાં ઓન લાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામાં આવે છે. 

સમરસ છા�ાલયોમાં િવ�ાથ�ઓને રહ�વા-જમવાની િવના ��ૂયે સગવડતા આપવામાં આવશે. 

૧. સરકાર�ીએ િનયત કયા� �જુબ �નાતક ક�ાના/અ��ુનાતક ક�ાના તમામ અ�યાસ�મો તથા 

�પીપામાં UPSCની પર��ાની તાલીમ અ�યાસ�મો માટ� ૫૦% ક� તેથી વ� ુ�ણુ મેળવેલ હોય 

તેવા િવ�ાથ�ઓ/િવ�ાથ�નીઓએ અર� કરવાની રહ�શે તેમજ છા�ાલય ખાતે ખાલી રહ�લ 

જ�યાઓને �યાને લઇ મેર�ટના ધોરણે સબંિંધત સમરસ છા�ાલયની �વેશ કિમટ� �ારા �વેશ 

આપવાની કાય�વાહ� હાથ ધરવામાં આવશે. 

૨. િવ�ાથ�ઓ માટ� વાિષ�ક આવક મયા�દા વાિષ�ક �. ૬.૦૦ લાખ રહ�શે. િવ�ાથ�નીઓ માટ� 

આવકમયા�દા નથી. 

૩. �વેશ �ગેના ફોમ� .www.digitalgujarat.gov.in  વેબ સાઇટ ઉપરથી ઓન લાઇન ભરવાના  

રહ�શે .�યારબાદ સમરસ છા�ાલયોમાં �વેશ માટ� ઓન લાઇન કર�લ અર�ની (�ી�ટ) હાડ� 

કોપી સાથે જ�ુર� �વ�મા�ણત �માણપ�ોની નકલ સબંિંધત છા�ાલયને મોકલી આપવાની 

રહ�શે. મળેલ ફોમ�ની ચકાસણી કયા� બાદ પા�તા ધરાવતાં િવ�ાથ�ઓ/િવ�ાથ�નીઓને  

�ણુા��ુમ (મેર�ટ)ના ધોરણે ખાલી રહ�લ જ�યાઓ �જુબ �વેશ કિમટ� �ારા �વેશ આપવામાં 

આવશે. 

૪. િવ�ાથ�/િવ�ાથ�નીઓને સમરસ છા�ાલયમાં અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન �િત, 

સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� અને આિથ�ક ર�તે પછાતવગ�ને �િતવાર �વેશ માટ� 

ન�� થયેલ ટકાવાર� �જુબ �વેશ આપવામાં આવશે. વ�મુાં �િતવાર અ��ુ�ૂચત �િત, 

અ��ુ�ૂચત જન �િત અને સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� અનામત જ�યાઓ પૈક� 

૩% િવકલાંગ િવ�ાથ�ઓ માટ�, ૨% િવધવાના બાળકો માટ� અને ૧% અનાથ િવ�ાથ�ઓ માટ� 

અનામત આપવાની રહ�શે. તેઓ માટ�ની અર� કરવા માટ�ની લ�તુમ લાયકાત ઉપર �જુબની 

રહ�શે.  



૫. છા�ાલય � �થળે આવેલ હોય તે શહ�રના �થાિનક િવ�ાથ�ઓ અર� કર� શકશે ન�હ. પરં� ુ

�ઓ �લમ, કાચા મકાન, �પંડ�પ�ી ત�ં ુવસાહત, ગદંા િવ�તારમાં રહ�તા હોય તેવા ગર�બ 

�થાિનક િવ�ાથ�ઓ પણ �વેશ માટ� અર� કર� શકશે. 

૬. ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભરવામાં કોઇ ��ુક�લી હોય તો ટોલ �� ન.ં- ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર 

સવારના ૮.૦૦ કલાકથી રા�ીના ૧૨.૦૦ કલાક �ધુી સેવા ચા� ુરહ�શે. 

 

ન�ધ: ઉ�ત તમામ શરતો સમજ માટ� દશા�વેલ છે આખર� િનણ�ય સરકાર�ીના ઠરાવના 

ધારાધોરણને આિધન રહ�શે. 

 

સમરસ સરકાર� છા�ાલયો (�ુમાર / ક�યા)ના નામ / સરનામા  

૧. અમદાવાદ  :       �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �.એમ.ડ�.સી. �ાઉ�ડ સામે, અમદાવાદ 

૨. રાજકોટ  :   સૌરા�� �િુનવસ�ટ� ક��પસ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ 

૩. ભાવનગર  :  મહારા� �ૃ�ણ�ુમારિસ�હ� ભાવનગર �િુનવસ�ટ� ક��પસ, ભાવનગર 

૪. વડોદરા    :  �ુમાર છા�ાલય – �� ુસમા રોડ, વડૉદરા અને ક�યા છા�ાલય એમ. એસ.   

�િુનવસ�ટ� ક��પસ, વડોદરા 

૫. �રુત :  િવર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �રુત 

૬. આણદં :  સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� ક��પસ, આણદં 

 
 

                                                                  (ક�.ડ�.કાપડ�યાIAS) 

                 ��ુય કારોબાર� અિધકાર�, 

�જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અન ે

    િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત ક�યાણ 

                �જુરાત રા�ય, ગાંધીનગર 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

સમરસ સરકાર� છા�ાલયો (�ુમાર / ક�યા)ના નામ / સરનામા / �મતા  

 

૧. અમદાવાદ :       �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �.એમ.ડ�.સી. �ાઉ�ડ સામે, અમદાવાદ 

                           (�ુમાર ૧૦૦૦ / ક�યા- ૧૦૦૦) 

૨. રાજકોટ :   સૌરા�� �િુનવસ�ટ� ક��પસ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ 

                           ( �ુમાર -૧૦૦૦ / ક�યા -૧૦૦૦)  

૩. ભાવનગર :  મહારા� ��ૃણ�ુમારિસ�હ� ભાવનગર �િુનવસ�ટ� ક��પસ, ભાવનગર 

                           (�ુમાર-૧૦૦૦/ ક�યા ૧૦૦૦) 

૪. વડોદરા :  ક�યા છા�ાલય એમ. એસ. �િુનવસ�ટ� ક��પસ, વડોદરા  

                            �ુમાર છા�ાલય, �� ુસમા રોડ, વડોદરા.  

                            (�ુમાર- ૧૦૦૦ / ક�યા- ૧૦૦૦) 

૫. �રુત  :  િવર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવસ�ટ� ક��પસ, �રુત 

                            (�ુમાર -૧૦૦૦ / ક�યા - ૧૦૦૦) 

૬. આણદં :  સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� ક��પસ, આણદં 

                          ( �ુમાર - ૨૫૦ / ક�યા - ૨૫૦) 

 
 

             (ક�.ડ�.કાપડ�યાIAS) 

                 ��ુય કારોબાર� અિધકાર�, 

�જુરાત સમરસ છા�ાલય સોસાયટ� અને 

    િનયામક, અ��ુ�ૂચત �િત ક�યાણ 

                �જુરાત રા�ય, ગાંધીનગર 



 


