
�ાનશ��ત રે�સડ�ે�શયલ �કૂ�સ
અને

�ાનશ��ત �ાઈબલ રે�સડ�ે�શયલ �કૂ�સ

1. �ુજરાતમાં જવાહર નવોદય �વ�ાલય અને એકલ�ય મોડેલ રે�સડે��શયલ �કૂ�સ
અંતગ�ત ઉપલ�ધ �નવાસી �ુ�વધા ધરાવતી શાળાઓમાં ધોરણ 6માં �વેશ માટે દર વષ�
4,900 બેઠકો માટે આશરે 1.5 લાખથી વ�ુ �વ�ાથ�ઓ અર� કરે છે.

2. �ુજરાતમાં �ુણવ�ા�ુ�ત �નવાસી શાળાઓની �ૂબ મોટ� અને અ�ૂણ� રહેતી માંગને
�ૂર� કરવા માટે, �ુજરાત સરકાર �ારા �ાનશ��ત રે�સડે��શયલ �કૂ�સ ની યોજના શ�
કરવામાં આવી રહ� છે.

3. �નવાસી શાળાઓની વણસંતોષાયેલી માંગને �ૂર� કરવા માટે �ુજરાત સરકાર �ારા
અંદા�જત 50 જેટલી �ાનશ��ત રે�સડે��શયલ �કૂ�સ અને મા� આ�દ��ત સમાજના
�વ�ાથ�ઓ માટે બી� અંદા�જત 25 જેટલી �ાનશ��ત �ાઈબલ રે�સડે��શયલ �કૂ�સ
મળ�ને અંદા�જત 75 જેટલી �નવાસી શાળાઓની �થાપના કરવામાં આવી રહ� છે.

4. સમ� રા�યમાં સરકાર� અને અ�દુા�નત શાળાઓમાં અ�યાસ કરતાં ��તભાશાળ�
�વ�ાથ�ઓને �ાન શ��ત રે�સડે��શયલ �કૂ�સ �ારા અને આ�દ��ત સમાજના
�વ�ાથ�ઓને �ાન શ��ત �ાઈબલ રે�સડે��શયલ �કૂ�સ �ારા ઉ�ચ �ુણવ�ા�ુ�ત
�નવાસી શૈ��ણક �ુ�વધાઓ આપવામાં આવશે.આ શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 12 માટે
�ે� �નવાસી શૈ��ણક �ુ�વધાઓ �વના�ૂ�યે આપવામાં આવશે.

5. આ શાળાઓ સમ� રાજયના તમામ 4 ઝોન એટલે કે સૌરા�, ઉ�ર �ુજરાત, મ�ય
�ુજરાત અને દ��ણ �ુજરાતમાં �થાપવામાં આવશે. જેથી મોટાભાગના તેજ�વી
�વ�ાથ�ઓને તેમની ન�કમાંજ �નવાસી શાળાની �ુ�વધા મળ� રહે.

6. શૈ��ણક વષ� 2023-24થી �ાન શ��ત રે�સડે��શયલ �કૂ�સમાં અને �ાન શ��ત
�ાઈબલ રે�સડે��શયલ �કૂ�સમાં ધોરણ 6માં �વેશ આપવામાં આવશે.

7. આશાળાઓમાં �વેશ પા�તા અને �વેશ માટેની �વ�ધ:
જે �વ�ાથ�ઓએ સરકાર� અથવા અ�દુા�નત શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં અ�યાસ
કરેલ હોય, ધોરણ 5મા ચા�ુ વષ� (શૈ��ણક વષ� 2022-23) અ�યાસ કર� રહેલ હોય
અને ધોરણ 6મા �વેશ સમયે ધોરણ 5નો અ�યાસ �ૂણ� કરશે તેવા �વ�ાથ�ઓ કોમન
એ���સ ટે�ટ માટે પા� બનશે.
કોમન એ���સ ટે�ટ �ારા ��તભાશાળ� �વ�ાથ�ઓની ઓળખ કર� જે �વ�ાથ�ઓ
મે�રટમાં આવશે તેમની આ શાળાઓમાં �વેશ માટે પસંદગી કરવામાં આવશે.

8. આ શાળાઓમાં �વેશ મેળવનાર તમામ �વ�ાથ�ઓને ધોરણ 6 થી 12�ું �નવાસી
�ુ�વધા સાથે�ું �ુણવ�ા�ુ�ત �શ�ણ �વના�ૂ�યે �ુજરાત સરકાર �ારા �ૂ�� પાડવામાં
આવશે.

9. �ુજરાત સરકારના �નયમા�સુાર જુદ� જુદ� કેટેગર�માં અનામતનો લાભ �વેશ સમયે



�શ�ણ �વભાગ �ારા ન�� કરવાં આવે તે ર�તે આપવામાં આવશે.
10.આ શાળામાં �વેશ મેળવનાર �વ�ાથ�ઓએ શાળાના કે�પસમાં આપવામાં આવનાર

�નવાસી �ુ�વધાઓ ધરાવતા હો�ટેલમાં રહ�ને જ અ�યાસ કરવાનો રહેશે. �નવાસી
�ુ�વધાઓ �સવાય મા� શાળામાં અ�યાસ કર� શકાશે નહ�. જો �વ�ાથ� �નવાસ
�વનાની શાળામાં અ�યાસ કરવા ઇ�છુક હોય તો તેમણે ફોમ� ભરતી વખતે �ાન સે�ુ ડે
�કૂ�સ �વક�પ પસંદ કરવો.



�ાન સે�ુ ડે �કૂ�સ

1. �ુજરાત રા�યની સરકાર� શાળાઓમાં ભણતાં �વ�ાથ�ઓને ઉ�ચ �ુણવ�ા�ુ�ત
શાળાક�ય �શ�ણ �દાન કરવાના ઉ�ે�ય સાથે �શ�ણ �વભાગ, �ુજરાત સરકારે શાળા
�શ�ણની �ણાલી અને તેના માળખાક�ય પ�રવત�ન માટે અનકે પહેલ શ� કર� છે.

2. રાજયની સરકાર� અને અ�દુા�નત શાળાઓમાં અ�યાસ કરતાં ��તભાશાળ�
�વ�ાથ�ઓ માટે ધોરણ-6 થી 12 �ુધી�ું �ે� �ુણવ�ા�ુ�ત �શ�ણ �વના�ૂ�યે આપવા
માટે �વ��તર�ય �ુ�વધા ધરાવતી �ાનસે�ુ ડે �કૂ�સ ઊભી કરવામાં આવશે.

3. આ�ાન સે�ુ શાળાઓના �ુ�ય ઉ�ેશો નીચે �ુજબ છે.
a. રા�યની સરકાર� અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ શાળાઓમાં અ�યાસ કરતાં તેજ�વી

�વ�ાથ�ઓની ઓળખ કર� અને તેમને ધોરણ 6 થી 12 �ધુી�ું ઉ�ચ �ુણવ�ા�ુ�ત
ડે �કૂ�લ�ગ �વના �ૂ�યે �દાન કરવામાં આવશે

b. �ુજરાતના દરેક તા�ુકા/��ુ�ન�સપલ કોપ�રેશનોમાં ઓછામાં ઓછ� એક �ાન સ�ુે
ડે �કૂલની �થાપના કરવામાં આવશે

c. �વ�ાથ�ઓના સવા�ગી �વકાસ માટે આ�ુ�નક શૈ��ણક માળ�ંુ ��ૂ� પાડવામાં
આવશે

d. ખાનગી શાળાઓની આ�ુ�નક ભૌ�તક ��ુવધાઓ, અ�ભુવ અને �ન�ણુતાનો
ઉપયોગ સરકાર� શાળાના બાળકોને ઉ�ચ �ુણવ�ા�ુ�ત �શ�ણ આપવા માટે
કરવામાં આવશે

e. �ે� �શ�ણ પ��ત, ઉ�ચ અ�યયન સામ�ી, ��ભાષીય શૈ��ણક મા�યમ વગેરે
બાબતો આ �ાન સ�ુે ડે �કૂ�સમાં આપવામાં આવશે.

4. �ુજરાત મા�ય�મક અને ઉ�ચતર મા�ય�મક �શ�ણ બોડ� (GSHSEB) �ારા �ાન સે�ુ
ડે �કૂ�સ માટે �વ�વધ રા��ય અને આંતરરા��ય બોડ� અને �ન�ણાંતો સાથે પરામશ�
કર�ને આ શાળાઓ માટે �વ�શ� અ�યાસ�મ અને �ે� �શ�ણ પ��તઓ ધરાવતો
અ�યાસ�મ �વકસાવવામાં આવશે. આ શાળાઓમાં �વ�ાથ�ઓને 21મી સદ�ના
કૌશ�યો , હાયર ઓડ�ર થ�ક�ગ, �ો�લમ સો�વ�ગ કેપે�સટ�, લ�ન�ગ બાય ડુ�ગ, �ૂ�ય
આધા�રત �શ�ણ �ારા બાળકોના �ય��ત�વનો સવા�ગી �વકાસ કરવામાં આવશે.

5. આ શાળાઓમા �વેશ મળેવનાર �વ�ાથ�ઓને ધોરણ 6 થી 12 �ુધી�ું �શ�ણ
�વના��ૂયે �ૂ�� પાડવામાં આવશ.ે

4. જે �વ�ાથ�ઓએ સરકાર� અથવા અ�દુા�નત શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં અ�યાસ
કરેલ હોય, ધોરણ 5મા ચા�ુ વષ� (શૈ��ણક વષ� 2022-23) અ�યાસ કર� રહેલ હોય
અને ધોરણ 6મા �વેશ સમયે ધોરણ 5નો અ�યાસ �ૂણ� કરશે તેવા �વ�ાથ�ઓ કોમન
એ���સ ટે�ટ માટે પા� બનશે.

6. આ શાળાઓમાં ધોરણ 6માં �વેશ માટે રાજય �તરની કોમન એ���સ ટે�ટ એટલે કે
સામા�ય �વેશ પર��ા રા�ય સરકાર �ારા લેવામાં આવશે અને આ �વેશ પર��ાના
પ�રણામના મેર�ટના આધારે ધોરણ-6 માટે �વેશ ���યા હાથ ધરવામાં આવશે.



7. �વેશ પર��ાના પ�રણામના આધારે તા�ુકાવાર મેર�ટ યાદ� તૈયાર કરવામાં આવશે.
તા�ુકાવાર મેર�ટ યાદ�માં �થાન મેળવનાર �વ�ાથ�ઓ હાલમાં અ�યાસ કરતાં
તા�ુકાની �ાન સે�ુ ડે �કૂલમાં �વેશ મેળવવા પા� બનશે.

8. �ુજરાત સરકારના �નયમા�સુાર જુદ� જુદ� કેટેગર�માં અનામતનો લાભ �વેશ સમયે
�શ�ણ �વભાગ �ારા ન�� કરવાં આવે તે ર�તે આપવામાં આવશે.



ર�ાશ��ત �કુ�સ

રા�યના �વ�ાથ�ઓ સશ� દળોમાં કાર�ક�દ�ની તક �ા�ત કરે તે માટે ઉ�ચ �ુણવ�ા�ુકત
�નવાસી સૈ�નક શાળાઓમાં �શ�ણ મેળવી શકે, �વ�ાથ�ઓને દેશની સંર�ણ સેવાઓ, પેરા
�મ�લટર� સેવાઓ અને પોલીસ સેવાઓમાં કાર�ક�દ� બનાવવા માટે તક માળે તે માટે �ુજરાત
સરકાર �ારા ર�ા શ��ત �કૂ�સની �થાપના કરવામાં આવી રહ� છે.

1. સમ� રાજયમાં ૧૦(દસ) ર�ાશ��ત �કુ�સની �થાપના કરવામાં આવશે. તે પૈક� ૦૨(બે)
ર�ાશ��ત �કુ�સ �વ�ાથ�નીઓ માટેની રહેશે.

2. આ શાળાઓની સમ� �વેશ ���યા�ું સંચાલન �શ�ણ �વભાગ કરશે. ધોરણ ૧ થી પ
�ુધીની સરકાર� / �ા�ટ ઇન એઇડ તેમજ ખાનગી શાળાઓમાં અ�યાસ કરતા
�વ�ાથ�ઓ ધોરણ-પ ના અંતે અર� કરવાપા� બનશે. દરેક શૈ��ણક વષ� માટે ધોરણ-
પ ના અંતે ધોરણ-૬ માં નવા �વેશ માટે રાજય �તરની કોમન એ��સ ટે�ટ (�વેશ
પર��ા) થશે. લે�ખત �વેશ પર��ા ઉપરા�ત જ�ર �માણે �વ�ાથ�ઓની મેડ�કલ �ફટનશે
ટે�ટ અને જ�ર �માણે ઇ�ટર��ુ પણ કરવામાં આવશે. જેના આધારે આખર� �વેશ
પસંદગી કરવામાં આવશે.

3. ર�ાશ��ત �કુ�સમાં �વેશ પર��ાના મેર�ટ આધારે સરકાર� તેમજ �ા�ટ ઇન એઇડ
શાળાના �વ�ાથ�ઓ માટે ૭૫ % જ�યાઓ રહેશે અને રપ % થી વધે નહ� એ ર�તે
ખાનગી �વ�ાથ�ઓને �વેશ આપવામાં આવશે.

4. �ુજરાત મા�ય�મક અને ઉ�ચ�ર મા�ય�મક �શ�ણ બોડ� (GSHSEB) �વ�વધ રા��ય
અને આંતરરા��ય બોડ� , દેશની અ�ય સરકાર� સૈ�નક શાળાઓનો અ�યાસ�મ અને
રા��ય ર�ા �ુ�નવ�સીટ� સાથે પરામશ� કર�ને આ શાળાઓ માટે એક �વ�શ�
અ�યાસ�મ �વકસાવશે અથવા સંબં�ધત હયાત અ�યાસ�મ અમલીકૃત કરશે.

5. �વ�ાથ�ઓને ઉ�ચકો�ટની �વચારસરણી, સમ�યા�ું �નરાકરણ કરવાની �મતા, કાય�
કર�ને શીખ�ંુ, �ૂ�ય આધા�રત �શ�ણ, સામા�જક અને ભાવના�મક કૌશ�યો , �થા�નક
સં�કૃતની સમજ, વારસો અને અસરકારક સંચાર કૌશ�યોથી સજજ કર� દેશની
આંતર�ક અને બા� �ુર�ા અને રા� સેવા કરવાની તક મળશે.

6. 21 મી સદ�ના કૌશ�યો �ા�ત કરવા પર ભારઃ આ શાળાઓ ૨૧ મી સદ�ની અ�તન
કૌશ�ય �દાન કરવા પર �યાન કે���ત કરશે જે ટેકનોલો� આધાર�ત હશે. જે રા��ય
�શ�ણ ની�ત 2020ના અ�સંુધાનમાં �વ�ાથ�ઓને ભ�વ�યના પડકારોનો સામનો કરવા
માટે સજજ કરશે. તે શર�ર, મન અને ચા�ર�યના �ુણો �વકસાવવા પર �યાન કે���ત
કરશે, જે �વ�ાથ�ઓને તેમના સવા�ગી �વકાસ માટે શાર��રક, માન�સક અને શૈ��ણક
ર�તે �પાંત�રત કરશે, જેથી તેઓ સંર�ણ,અધ�લ�કર� અને પોલીસ સેવાઓમાં કાર�ક�દ�
બનાવવા માટે તેમની �મતાઓને ઘડશે.

7. અ�યાસેતર �વે��ઓ પર ભારઃ ર�ાશ��ત �કુ�સમાં ભારતમાં હાલની સૈ�નક �કુલ
સોસાયટ�ની �વત�માન માગ�દ�શ�કા �ુજબ સંર�ણ ��ૃ��ઓ માટે જ�ર� �વ�શ�
રમતગમત, આઉટડોર અને શાર��રક તાલીમ ��ૃ��ઓ હશે શાર�ર�ક અને માન�સક
શ��ત માટે યોગ, રમતગમત, આઉટડોર તાલીમ અને ��ૃ��ઓ વગેરે જેવી સશ�
દળોમાં કાર�ક�દ� માટે આદશ� અ�યાસેતર ��ૃ��ઓ �ારા બાળકના �ય��ત�વના
સવા�ગી �વકાસ અને જ�મ�ત ��તભાઓના સંવધ�ન પર ન�ધપા� ભાર �ુકવામાં



આવશે. ર�ાશ��ત �કુ�સમાં National Cadet Corps (NCC) ફર�યાત
રાખવામાં આવશે. �વ�ાથ�ઓને તેમની યો�યતા અને જ�ર�યાતો અ�સુાર તાલીમ
આપવા માટે અલાયદા �શ�કો અન/ેઅથવા કોચ રાખવામાં આવશે.

8. કાર�ક�દ� માગ�દશ�ન અને કો�ચ�ગઃ- ર�ાશ��ત �કુ�સમાં �વ�ાથ�ઓને સંર�ણ,
અધ�લ�કર�, પોલીસ સેવાઓ, ફોરે�સીક ઇ�વે�ટ�ગેશન, આંતર�ક �સકયોર�ટ�,
ઔધો�ગક �સકયોર�ટ� વગેરે તમામ સંલ� �ે�ોમાં સંભ�વત કાર�ક�દ�ની તકો માટે યો�ય
ર�તે માગ�દશ�ન અને �વષયલ�ી કરવામાં આવશે. ર�ાશ��ત �કુ�સમાં અ�યાસ કરેલ
તમામ �વ�ાથ�ઓને ફર�યાત પણે નશેનલ �ડફે�સ એકેડમી (NDA) સં�ુકત સંર�ણ
સેવાઓ નાગ�રક સેવાઓ અને સમાન સંબં�ધત �ે�ોમાં કાર�ક�દ� બનાવવા માટે
�વ�ાથ�ઓને કો�ચ�ગ આપવા માટે �વ�શ� �યવ�થા પણ કરવામાં આવશે.

9. આ શાળાઓમાં �વેશ મેળવનાર �વ�ાથ�ને ધોરણ 6 થી 12 �ું �નવાસી �શ�ણ
�વના�ૂ�યે આપવામાં આવશે

10. જે �વ�ાથ�ઓએ સરકાર�, અ�દુા�નત કે ખાનગી શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં
અ�યાસ કરેલ હોય, ધોરણ 5મા ચા�ુ વષ� (શૈ��ણક વષ� 2022-23) અ�યાસ કર�
રહેલ હોય અને ધોરણ 6મા �વેશ સમયે ધોરણ 5નો અ�યાસ �ૂણ� કરશે તેવા
�વ�ાથ�ઓ કોમન એ���સ ટે�ટ માટે પા� બનશે.



મોડેલ �કૂ�સ

મોડેલ �કૂ�સમાં �ુણવ�ા�ુ�ત �શ�ણ આપવા માટે જ�ર� ઈ��ા���ચર અને �ુ�વધાઓ
આપવામાં આવે છે આ �કૂ�સમા આઈસીટ�નો ઉપયોગ, સવ��ાહ� શૈ��ણક વાતાવરણ, યો�ય
અ�યાસ�મની અને આઉટ�ુટ અને પ�રણામ પર ભાર �ૂકવામાં આવે છે.

મોડેલ �કૂલની કેટલીક �ુ�ય લા��ણકતાઓ નીચે �ુજબ છે.
1. મોડેલ �કૂ�સમાં મા� �શ�ણ માટે�જુ નહ�, પર� �ુ રમતગમત અને સહઅ�યા�સક

��ૃ��ઓ માટે પણ જ�ર� ઈ��ા���ચર �ૂ�� પાડવામાં આવે છે. રમતગમત, મનોર�જન
અને આઉટ ડોર ��ૃ��ઓ માટે �ૂરતી �ુ�વધાઓ �ૂર� પાડવામાં આવે છે. મોડલ
�કૂલોમાં �લે �ાઉ�ડ, ગાડ�ન, ઓ�ડટો�રયમ વગેરે જેવી �ુ�વધાઓ પણ �ૂર� પાડવામાં
આવે છે.

2. મોડેલ �કૂ�સના અ�યાસ�મમાં �થા�નક સં�કૃ�ત અને પયા�વરણનો સમાવેશ કરવામાં
આવે છે અને ��ૃ��આધા�રત �શ�ણઆપવામાં આવે છે.

3. આ શાળાઓને �વ�શ� �વષય �શ�કો ઉપરા�ત કલા અને સંગીત �શ�કો પણ ઉપલ�ધ
કરાવવામાં આવેલ છે.આ શાળાઓમાં ભારતીય વારસા અને કલા અને હ�તકલા પર
ભાર �ૂકતી ��ૃ��ઓ માટે પણ �ુ�વધા ઉભી કરેલ છે.

4. આ શાળાઓમાં �ુજરાતી, �વ�ાન, ગ�ણત અને અં�ે�ના �શ�ણ પર �વશેષ ભાર
આપવામાં આવે છે. જો જ�ર� હોય તો, નબળા �વ�ાથ�ઓ માટે ��જ-કોસ� પણ
કરાવવામાં આવે છે.

5. �વ�ાથ�ઓ અને �શ�કો માટે �ુ�તકો અને સામ�યકો સાથે�ું સા�� �ુ�તકાલય ઉપલ�ધ
કરાવેલ છે.

6. આ શાળાઓમાં �વેશ માટે �વ�ાથ�ઓની પસંદગી રા�ય ક�ાની કોમન એ���સ ટે�ટ
�ારા કરવામાં આવશે.

7. જે �વ�ાથ�ઓએ સરકાર�, અ�દુા�નત કે ખાનગી શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં
અ�યાસ કરેલ હોય, ધોરણ 5મા ચા�ુ વષ� (શૈ��ણક વષ� 2022-23) અ�યાસ કર�
રહેલ હોય અને ધોરણ 6મા �વેશ સમયે ધોરણ 5નો અ�યાસ �ૂણ� કરશે તેવા
�વ�ાથ�ઓ કોમન એ���સ ટે�ટ માટે પા� બનશે.

8. આ કોમન એ���સ ટે�ટના મેર�ટના આધારે મોડેલ ડે �કુલમાં �વ�ાથ�ઓને �વેશ
આપવામાં આવશે.

�ાન શ��ત રે�સડે��શયલ �કૂ�સ, �ાન શ��ત �ાઈબલ રે�સડે��શયલ �કૂ�સ, �ાન સે�ુ ડે
�કૂ�સ, ર�ા શ��ત �કૂ�સ અને મોડેલ �કૂ�સ માટે લેવામાં આવનાર કોમન એ���સ ટે�ટ
માટેનાં ફોમ� (આવેદનપ�ો) રા�ય પર��ા બોડ�ની વેબસાઇટ www.sebexam.org પર
તા. 23 માચ� 2023 થી 05એ��લ 2023 �ુધી ભર� શકાશે.


