Sr. No.

Digital Gujarat Portal : All Schemes For Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Scheduled Caste (SC)

1

(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme)

2

(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme) (Freeship Card Student Only)

3

Fee-filled students
Students with Freeship
Card

(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income between 2.50 Lac to 6 Lac) (State Government
Scheme)

Higher Income

(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income more than 6 Lac) (State Government Scheme)
4

M.Phil. - Ph.D. Students

(BCK – 11) Fellowship scheme for M.Phil., Ph.D. For SC students

Scheduled Tribe (ST)
1

Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship

2

Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship (Freeship Card/Medical Loan Student Only)

3

Post-Matric Scholarship for girls (Having annual family income more than 2.50 Lac) (Freeship Card / Medical Loan Student
Only)
VKY – 156 Post Matric Scholarship for ST Girls Students Having Annual Family Income more than 2.50 Lakh

Socially & Educationally Backward Class (SEBC)
1

BCK – 81C Scholarship for students studying Dr. Ambedkar and Indira Gandhi Open University (SEBC)

2

BCK – 81A Post Matric Scholarship of Government of India for the OBC Students

3

Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship of Government of India for Economic backward class Students

Direct Social Defence
1

Post Matric Scholarship for Disable Students (College/Institute)

Fee-filled students
Students with Freeship Card

Higher Income

yLkwMkwr[ík òríkLkk rðãkÚkeoykuLku ÃkkuMx {uxÙef
Mfku÷hþeÃk{kt £e þeÃk fkzo ykÃkðk ytøku.
økwshkík Mkhfkh, rþûký rð¼køk,
Xhkð ¢{ktf:MkMkf/1013/549/A,
Mkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh.
íkkhe¾:21-08-2013.
ðt[kýu ÷eÄku:1)
2)
3)

¼khík MkhfkhLkk Mk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLkku
íkk.31-12-2010Lkku Ãkºk ¢{ktf:11017/01/2008/yuMkMkeze/5
rLkÞk{f©e, yLkwMkwr[ík òrík fÕÞkýLkku íkk.8-2-2013Lkku Ãkºk ¢{ktf:yòf/øk.1/1/2012-13/422
Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLke VkE÷ ¢{ktf:yòf/2013/379919/øk.

yk{w¾:¼khík Mkhfkh îkhk WÃkh ðt[kýu ÷eÄu÷ ¢{ktf(1)Lkk ÃkºkÚke yLkwMkwr[ík òríkLkk rðãkÚkeoyku {kxu ¼khík Mkhfkh ÃkwhMf]ík ÃkkuMx {uxÙef
Mfku÷hþeÃk ÞkusLkk y{÷{kt {wfðk{kt ykðu÷ Au. yk ÞkusLkkLke y{÷ðkhe yÚkuo WÃkh ðt[kýu ÷eÄu÷ ¢{ktf(2) Lkk rLkÞk{f©e, yLkwMkqr[ík
òríkLkk Ãkºk yLðÞu rþûký rð¼køk nMíkfLke MðrLk¼oh MktMÚkkykuLku Mkw[Lkkyku ykÃkðk çkkçkíku Wõík f[uheyu Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk
rð¼køkLku Ëh¾kMík hsw fhu÷ Au. yLkwMkwr[ík òríkLkk rðãkÚkeoyku fu suykuyu MðrLk¼oh MktMÚkkyku{kt «ðuþ {u¤ðu÷ nkuÞ íkuyku îkhk rsÕ÷k ÃkAkík
ðøko fÕÞký yrÄfkhe©eyu ykÃku÷ çkktnuÄhe ÃkºkfLku ykÄkhu MktMÚkk{kt rðãkÚkeoyu ¼hðkÃkkºk Úkíke Ve rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke {u¤ÔÞk rMkðkÞ «ðuþ
ykÃkðk Mkw[Lkkyku ykÃkðkLke çkkçkíku WÃkh ðt[kýu ÷eÄu÷ ¢{ktf(3) WÃkhLke Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLke VkE÷ ÃkhLke Ëh¾kMík
òuíkkt rþûký Mkt÷øLk MðrLk¼oh MktMÚkkykuLku Mkw[Lkkyku ykÃkðk ytøkuLke Ëh¾kMík Mkhfkh©eLke rð[khýk nuX¤ níke.
X hk ð:WÃkh yk{w¾{kt sýkðu÷ Mktòuøkku íkÚkk ¼khík Mkhfkh íku{s Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLke Ëh¾kMíkLku æÞkLku ÷uíkkt rþûký
rð¼køkLkk fkÞoûkuºk nuX¤ ykðíke ÞwrLkðŠMkxe Mkt÷øLk MðrLk¼oh MktMÚkkyku{kt hkßÞLkk yLkwMkwr[ík òríkLkk rðãkÚkeoyku fu suyku ¼khík MkhfkhLke
WÃkh ðt[kýu ÷eÄu÷ ¢{ktf (1) ÃkhLke ÞkusLkk nuX¤ Ãkkºkíkk Ähkðíkk nkuÞ íkuykuLku rsÕ÷k ÃkAkíkðøko fÕÞký yrÄfkhe©e îkhk ykÃkðk{kt ykðLkkh
£e þeÃk fkzo hsw ÚkÞuÚke ykðk rðãkÚkeoykuLku rþûký rð¼køk nuX¤Lke MðrLk¼oh MktMÚkkyku{kt rsÕ÷k ÃkAkíkðøko fÕÞký yrÄfkhe©eyu ykÃku÷
çkktnuÄhe / £e þeÃk fkzo yLðÞu «ðuþ ykÃkðk Lke[uLke þhíkkuyu ykÚke rþûký rð¼køk nuX¤Lke ík{k{ MðrLk¼oh MktMÚkkykuLku sýkððk{kt ykðu Au.
þhíkku:1.
yLkwMkwr[ík òríkLkk rðãkÚkeoyku {kxu ¼khík Mkhfkh ÃkwhMf]ík ÃkkuMx {uxÙef Mfku÷hþeÃk ÞkusLkk yLðÞu £e þeÃk fkzoLke Ãkkºkíkk Ähkðíkk
rðãkÚkeoyku çkkçkíku rsÕ÷k ÃkAkíkðøko fÕÞký yrÄfkhe©e îkhk Ãkwhíke fk¤S hk¾e ¼khík MkhfkhLke ÞkusLkk {wsçkLkk ík{k{ {kÃkËtzku
{wsçk Ãkkºk Xhíkk nkuÞ íkuðk rðãkÚkeoykuLke ¾kºke fhe £e þeÃk fkzo ykÃkðkLkk hnuþu.
2.
¼khík MkhfkhLke yk ÞkusLkk su Mk{ÞkðÄe MkwÄe y{÷{kt hnuþu íÞkt MkwÄe s rþûký rð¼køkLke yk Mkw[Lkkyku y{÷{kt hnuþu. íÞkhçkkË
íkuLku ykÃkkuykÃk hË økýðkLke hnuþu.
3.
rþûký rð¼køk Mkt÷øLk MðrLk¼oh MktMÚkkyku{kt þiûkrýf Mkºk þY ÚkE økÞk çkkË yLkwMkwr[ík òríkLkk su rðãkÚkeoyku ¼khík Mkhfkh ÃkwhMf]ík
ÃkkuMx {uxÙef Mfku÷hþeÃk ÞkusLkk yLðÞu £e þeÃk fkzoLke Ãkkºkíkk {u¤ðþu íkuykuLkk £e þeÃk fkzo hsw ÚkÞuÚke MðrLk¼oh MktMÚkkykuyu ykðk
÷k¼kÚkeo rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke £e Lke ðMkw÷kík fhu÷ nkuÞ íkku rsÕ÷k ÃkAkíkðøko fÕÞký yrÄfkhe©eLke çkktnuÄheLku æÞkLku ÷E íkux÷e hf{
rðãkÚkeoLku Ãkhík fhðkLke hnuþu.
økwshkíkLkk hkßÞÃkk÷þyheLkk nwf{Úke yLku íku{Lkk Lkk{u.
(yuLk.ze. n¤Ãkrík)
WÃk Mkr[ð, rþûký rð¼køk.

ડ જટલ

ુ રાત પોટલ પર અ ુ ૂ ચત
જ

િતના િવ ાથ ઓને પો ટમે ક
િશ ય િૃ

યોજનાઓ

ઓનલાઇન અર

તગત

કરવા

ુ નાઓ તથા
ચ

અગ યની માગદશક

યોજનાની િવગતો
(વષ ૨૦૨૦-૨૧)

િનયામક, અ ુ ૂ ચત

િત ક યાણ

ુ રાત રાજય
જ
ગાંધીનગર

ગેની

અ ુ ૂ ચત

િતના િવ ાથ ઓ માટ પો ટ મે ક િશ ય ૃિ
અર

પ કો Online ભરવા

ગે ની

યોજનાના

ુ નાઓ
ચ

(https://www.digitalgujarat.gov.in)



થમ િવ ાથ ઓએ Digital Gujarat Portal વેબસાઇટ પર Citizen તર ક ન ંુ ર
રહશે. ન ુ ર

શન આધાર નંબર, E-mail ID, મોબાઇલનં તેમજ પોતે ન

કરવા ંુ રહશે.

કાયમી આ પોટલ માટ સાચવી રાખવાના રહશે. ર

શન કરવા ુ

કરલ પાસવડ

ારા

શન વખતે E-mail ID અને

મોબાઇલ નંબર ફર યાત હોવાથી િવ ાથ ઓ ંુ E-mail-ID અને મોબાઇલ નંબર હોવો ફર યાત છે .

રાખવા િવનંતી છે .) ર

શન થયા બાદ િવ ાથ એ પોતાના મોબાઇલ નંબર/ આધાર નંબર ક Email

પોતાની

ુ રનેમ તર ક તથા
ઝ

ુ ઃ Login કર
ન

કર શક છે .)

િવ ાથ એ અગાઉ ડ જટલ

ુ રાત પોટલ પર
જ

વષમાં સદર ંુ પોટલ મારફત િશ ય ૃિ

ોફાઇલ ર

શન કરાવેલ હોય ( મ ક અગાઉના

યોજના માટ ઓનલાઇન એ લાય કરલ હોય ક ટબલેટ માટ

કરલ હોય ક પોટલની અ ય િશ ય ૃિ

યોજનાઓમાં લાભ લેવા અર

કરલ હોય) તેઓએ

શન કરાવવા ંુ રહશે નહ . તેઓ સીધા અગાઉના Login ID-Password વડ લોગીન કર

ફર થી ર

તે લા ુ પડતી યોજનામાં અર


પાસવડ બનાવેલ હોય તેનો ઉપયોગ કર

ોફાઇલ (My Profile) Update કરવાની રહશે. (My Profile Update થયેલ ન હોય તો પણ

િવ ાથ ઓનલાઇન અર

અર

ય યા

ુ ી ચા ુ
ધ

યા

Idને પોતાના



ુ ી સં ૂણ અ યાસ મની િશ ય ૃિ /સહાય મળ ન
ધ

(સદર ંુ મોબાઇલ નંબર

કર શકશે.

િવ ાથ ઓ ગત વષનો પોતાનો ID-Password
Password” પર લીક કર પોતાના ર

ુ ી ગયેલ હોય તે િવ ાથ ઓએ “Forget
લ

ટડ મોબાઇલ પર OTP મેળવી નવો પાસવડ બનાવી લેવાનો

રહશે. નવો પાસવડ મ યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નંબર User ID રહશે અને પાસવડ
બનાવેલ છે તે રહશે. “Forget Password” મે ુ ડ જટલ

નવો

ુ રાત પોટલ પર લોગીન પેજ પર
જ

ઉપલ ધ છે .


િવ ાથ ઓનો ર

ટડ મોબાઇલ નંબર ખોવાઇ ગયેલ હોય ક કોઇ કારણસર બંધ થઇ ગયેલ હોય તો

તેવા િવ ાથ ઓ જ લાની SC/ST/OBC કચેર નો સંપક કર પોતાની ઓળખ

થાિપત કર પોતાની

પોફાઇલમાં મોબાઇલ નંબર બદલાવી શક છે .



ડ જટલ

ુ રાત પોટલમાં લોગીન થયા બાદ તમામ િવ ાથ ઓએ “Scholarship” Option પર લીક
જ

કર ને જ ઓનલાઇન એ લાય કરવાની કામગીર કરવાની રહશે. અ ય કોઇ જ યાએથી િવ ાથ
િશ ય ૃિ

યોજનામાં એ લાય થઇ શકશે ન હ

ની તમામ િવ ાથ ઓએ ન ધ લેવાની રહશે.



ુ ાં વષ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮લક કયા બાદ “Select Financial Year” મે મ

“Scholarship” Option પર

૧૯ ક ૨૦૧૯-૨૦ સીલે ટ કયથી જો વષ: ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ ક ૨૦૧૯-૨૦માં કોઇ િશ ય ૃિ ની



જોઇ શકાશે અને ચા ુ વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ઓનલાઇન

અર

ઓનલાઇન કરલ હશે તો તે અર

અર

ુ ાં વષ ૨૦૨૦-૨૧ જ સીલે ટ કરવા ુ રહશે.
કરવા માટ “Select Financial Year” મે મ

િવ ાથ ઓએ ગત વષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઓનલાઇન અર
મેળવેલ હતી તેવા િવ ાથ ઓની ચા ુ વષની ર
કુ વામાં આવેલ છે એટલે ક તેવા િવ ાથ ઓએ
લક કર પોતાની તમામ િવગતો

ુ ાર િશ ય ૃિ
કરલ હતી અને િનયમો સ

ુ લ અર
અ

શ એ લાય કરવા ુ નથી. “Renewal” બટન પર

વી ક Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail,

Disability Detail િવગે ર ચેક કર જ ર બડાણો અપલોડ કર અર
(િવ ાથ ઓએ ઓર


નલ ડો

ઓટોમેટ ક “Renewal” મોડમાં

ઓનલાઇન સે ડ કરવાની રહશે.

મ
ુ ે ટ SCAN કર અપલોડ કરવા)

િવ ાથ ઓને ગત વષ િશ ય ૃિ

મળે લ હતી અને તે ુ ફોમ ચા ુ વષ ઓટોમે ટ ક “Renewal”

ુ ાં જઇને વષ ૨૦૨૦-૨૧
મોડમાં ન જોવા મળે તો તેવા િવ ાથ ઓએ “Request a New Service” મે મ
પસંદ કર ને લા ુ પડતી યોજનામાં શ ફોમ ભર અર


અ ુ ૂ ચત

િતના િવ ાથ ઓએ

શ અર

કરવાની રહશે.

કરવાની છે તેણે ડ જટલ

ુ રાત પોટલ ઓપન કર
જ

“Login” મે ુ પર લીક કર “Citizen Login”માં જઇ પોતાના Id-Passwordથી લોગીન કરવા ંુ રહશે.
લોગીન કયા બાદ “Scholarship” Option માં જઇ “Request a New Service” પર લીક કરવા ંુ
રહશે.

ુ ાં વષ ૨૦૨૦-૨૧ સીલે ટ કર “SC(Director
યારબાદ “Select Financial Year” મે મ

Scheduled Caste Welfare)” હ ડગના નીચે દશાવેલ યોજના પૈક

યોજનામાં પા તા ધરાવતા

હોય તેના પર લીક કર એ લાય કરવા ુ રહશે. યોજના પંસદ કયા બાદ િવ ાથ એ મા યા
તમામ િવગતો

વી ક Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail

િવગે ર ચીવટ

ૂવક ભરવાની રહશે અને Attachmentમાં લા ુ પડતા તમામ ડો

કરવાના રહશે. (િવ ાથ ઓએ ઓર


ુ બની
જ

નલ ડો

તમામ િવગતોની ચકાસણી કર અને ડો

મ
ુ ે ટ Upload

મ
ુ ે ટ SCAN કર અપલોડ કરવા)

મ
ુ ે ટ Upload થઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ પોતાનો તા તરનો

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહશે અને
મોબાઇલ પર OTP મેળવી ઓનલાઇન અર

રુ ુ ુ અર પ ક ભરાઇ ગયા બાદ પોતાના
થી અર

િવ ાથ ના

સબંિધત શાળા/કોલેજ/સં થાના લોગીનમાં ઓનલાઇન સબમીટ થઇ જશે. ઓનલાઇન અર

થઇ ગયા

બાદ

શ તથા ર

શાળા/ કોલેજ/
ન ધ:

ુ લ િવ ાથ એ તેની િ
અ

ટ કાઢ જ ર સાધિનક

ુ ાવા અર
ર

સાથે બડાણ કર

િુ નવિસટ / સં થાને જમા કરવાના રહશે.

િત અને આવક

કરવા ુ રહશે.

“Final Submit” કરવાની રહશે

ગે ંુ

માણપ

સ મ અિધકાર

ારા આપવામાં આવેલ હોય તે જ અપલોડ

(િવ ાથ ઓ માટ અ ય


ૂચનાઓ)

તમામ િવ ાથ ઓએ આધારકાડ અને બે ક એકાઉ ટ સાથે ંુ લીક ગ (સીડ ગ) કર ંુ જ ર છે . આથી
તમામ િવ ાથ ઓ તેમના આધાર કાડ અને બે ક એકાઉ ટ સાથે ંુ લીક ગ (સીડ ગ) જો બાક હોય તો
રુ પાડ લીક ગ કરાવી દ તેવી િવનંતી કરવામાં આવે છે .

તા કા લક પોતાની બે કને િવગતો


હો ટલમાં રહતા િવ ાથ એ હો ટલર
હો ટલના સબંિધત સ ાિધકાર

ગે ંુ સટ ફ કટ ડ જટલ

ીના સહ /િસ ા કરાવીને

ુ રાત પોટલ પરથી ડાઉનલોડ કર ને
જ

કન કર ને અપલોડ કરવા ુ રહશે.

એ લાય કરતી વખતે “Instruction” પેજ પરથી ડાઉનલોડ કર શકાશે. સરકાર મા ય ર

ટડ થયેલ

છા ાલયમાં રહતા િવ ાથ ઓએ જ હો ટલર તર ક ફોમ ભરવા ુ રહશે.


શૈ

ણક

વષ

૨૦૨૦-૨૧

માટ

અ ુ ૂ ચત

િતના

તમામ

પા તા

ધરાવતા

ુ ીમાં ડ જટલ
ધ

િશ ય ૃિ /સહાય મેળવવા માટ તા:૧૦/૧૧/૨૦૨૦ થી ૧૫/૧૨/૨૦૨૦

િવ ાથ ઓએ
ુ રાત પોટલ
જ

પર લા ુ પડતી યોજનાઓમાં બન ૂક Online અર ઓ કરવાની રહશે.


ુ રાતના
જ
મા યતા
અર

ૂળવતની હોય તેવા અ ુ ૂ ચત

િતના િવ ાથ ઓ

ુ રાત રાજય બહાર (Out Stateમાં)
જ

ા ત સં થામાં અ યાસ કરતાં હોય તો તેઓએ પણ Digital Gujarat Portal પર Online જ

કરવાની રહશે અને કરલ અર ફોમ સાથે અપલોડ કરલ તમામ ડો

મ
ુ ે ટની નકલ તથા

સં થાની મા યતા, તેના અ યાસ મની મા યતા અને સં થાની ફ મં ૂર ના આદશની નકલ સં થાના
ફોરવડ ગ સાથે


િવ ાથ ઓએ

ૂળ વતનના જ લાની કચેર એ જમા કરાવવાની રહશે.
શીપકાડ કઢાવી એડમીશન મેળવેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ “(BCK-6.1) Post

Matric Scholarship for SC Students (GOI) (Freeship Card Students Only)” યોજનામાં જ
એ લાય કરવા ુ રહશે.
િશ ણફ
િવ ાથ

તે કોલેજ/સં થાને મળ શકશે ન હ
ગેની જવાબદાર

િવ ાથ એ ઓનલાઇન અર
એ લીકશનની
િવ ાથ ની અર



ની જવાબદાર

તે િવ ાથ /સં થાની રહશે. તેમજ

ુ ન ફ
શીપકાડ િસવાયની યોજનામાં એ લાય કરશે તો તેવા િવ ાથ ઓની ટ શ

મળ શકશે ન હ અને તે


શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ઓનલાઇન એ લાય ન હ કર તો તેવા િવ ાથ ની
તે સં થાને

તે સં થાની રહશે.

કરલ હશે અને તેને ફાઇનલ સબમીટ કરવામાં ન હ આવેલ હોય ક

ી ટ પોતાની સં થામાં તમામ ડો
યાને લેવામાં ન હ આવે

મ
ુ ે ટ સહ ત જમા કરાવેલ નહ હોય તો તેવા

યાને લેવા ુ રહશે.

િવ ાથ એ આધાર નંબર સાથે લ ક કરલ હોય તે એકાઉ ટ નંબર ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે
ભરવાનો રહશે. બકની શાખાનો IFS કોડ પણ યાન રાખીને ભરવાનો રહશે.

િવ ાથ નો બક એકાઉ ટ

નંબર/ આધાર નંબર સાથે લ ક ન થયેલ હોય તેને તેની બક શાખામાં જઇને આધાર સીડ ગ માટ ંુ
ફોમ ભર ને સીડ ગ કરાવવા ંુ રહશે. અને બેક ંુ ખા ુ ચા ુ રહ તથા બકના િનયમ

ુ બ KYC(KNOW
જ

YOUR CUSTMER)ફોમ ભરલ છે ક નહ તેની ખાતર કરવાની રહશે. તેમજ િવ ાથ
ભરતી વખતે ખોટો બક એકાઉ ટ નંબર ભરવામાં આવશે અને િશ ય ૃિ
તે


ારા જો ફોમ

અ ય ખાતામાં જમા થશે તો

ગેની સં ૂણ જવાબદાર િવ ાથ ની રહશે.

ઘણા િવ ાથ ઓએ પોતા ુ બક ખા ુ લાંબા સમયથી ઓપરટ કરલ ન હોય (એટલે ક બક ખાતામાં
પૈસા ઉપાડવાનો ક જમા કરવાનો કોઇ યવહાર કરલ ન હોય) તેઓના ખાતા ડોરમે ટ ક થ ગત થઇ
ગયેલ હોય છે . આવા ખાતામાં િશ ય ૃિ

જમા થઇ શકતી નથી

ુ

થી તમામ િવ ાથ ઓએ િશ ય ૃિ

ફોમ ભરતી વખતે પોતા ુ ખા ુ ડોરમે ટ ક થ ગત થઇ ગયેલ નથી તેની ખાતર બકમાં ખાસ કર
થી ઓનલાઇન િશ ય ૃિ

લેવાની રહશે


િવ ાથ એ પોતાના અ યાસ મની િવગત

જમા કરતી વખતે
ૂબ જ સાવધાની

ુ કલી ઉભી ન થાય.
ૂવક પસંદ કરવાની રહશે. જો િવ ાથ

ારા કોઇ ખોટ સં થા અથવા ખોટો અ યાસ મ પસંદ કરવામાં આવશે તો તેની અર
શાળા / કોલેજ /

કોઇ અ ય

િુ નવિસટ ને Online Send થઇ જશે. જો આવી કોઇ પર થિત ઉભી થશે તો તે

ગે ની

જવાબદાર િવ ાથ ની રહશે.


િવ ાથ
તે

ુ ા ન મળે તો
ારા ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે જો તેના પોતાના અ યાસ મની િવગત મે મ

ગેની

ણ તેની સં થાને કરવાની રહશે. અને યારબાદ જો સં થા તે અ યાસ મ પોતાના

લોગીનમાં જઇ અપડટ કરશે તો િવ ાથ તે અ યાસ મ સીલે ટ કર શ શે.


િવ ાથ

ારા કોઇપણ

કારની મા હતી ખોટ ભરવામાં/ પસંદ કરવામાં આવશે અથવા કોઇ મા હતી

પાવવામાં આવશે તો તેને કોઇપણ ર તે ફર થી કોલરશીપ ુ ફોમ ભરવા દવામાં આવશે નહ . જો
િવ ાથ ખોટ ર તે મા હતી

પાવી િશ ય ૃિ

મે ળવવાનો

યાસ કરશે તો તેને િશ ય ૃિ

લેકલી ટ કર દવામાં આવશે. િવ ાથ ઓને િવનંતી છે ક ફર થી

માટ

ુ લીકટ એ લીકશન ભરવાનો

ય ન ન કર.


િવ ાથ એ ઓનલાઇન એ લીકશન ભરવાની છે લી તાર ખ

ુ ીની રાહ ન જોવી સં થાના માગદશન
ધ

હઠળ બને તેટ ુ જલદ ફોમ ભર દવા િવનંતી છે .


િવ ાથ એ સ
ર

ૂ થવાની

દા જત તાર ખ સં થા પાસેથી મેળવી લેવાની રહશે.

ુ લ છે તે િવ ાથ ઓની સ
અ

શ આતની તાર ખ અગાઉના વષ ુ સ

જ બાદના મ હનાની ભરવાની રહશે અને શ િવ ાથ ઓના ક સામાં શૈ

િવ ાથ ઓ

ુ થ ુ હ ુ યારના

ુ
ત

ણક વષ ખરખર યારથી શ

થયેલ હોય તે જ તાર ખ ભરવાની રહશે. (િવ ાથ ઓએ વાિષક તાર ખ ભરવાની રહશે. સેમે ટર
પ ધિત

ુ બ તાર ખ ભરવાની નથી.)
જ



ુ ાર
િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સ
માકશીટ અપલોડ કરવાની રહશે તથા સં થાને જમા કરવાના રહશે.



ટુ ( ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ

ધોરણ:૧૦ બાદ કોઇપણ તબ ે અ યાસ મમાં
કારનો અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ

કારની િશ ય ૃિ નો લાભ મેળવેલ નથી તે મતલબ ુ

સોગંધના ુ કર અપલોડ કરવા ુ રહશે અને અર


િવ ાથ અર

ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરશે યારબાદ કોઇ

િવ ાથ ઓએ જો કોઇ



ુ ારા વધારા કર શકશે ન હ
ધ

ુ ારો/વધારો કરવાની જ ર યાત ઉભી થાય તો પોતાની સં થાને અર
ધ

કરવા ુ કહવા ુ રહશે. યારબાદ િવ ાથ કોઇ


સાથે સં થાને ર ુ કરવા ુ રહશે.

પરત

ુ ારા વધારા કર શકશે.
ધ

ા યક ાએ િવ ાથ Egram સે ટર પરથી પોતા ુ ફોમ ઓનલાઇન ભરાવી શકશે.
િવ ાથ એ ડ ઝીટલ
કરવાનો રહશે.

ુ રાત પોટલના
જ

ે જ ર જણાયે હ પ ડ ક નં 18002335500 પર સંપક

(િવ ાથ એ ઓનલાઇન ફોમ ભરતા પહલા નીચે
ુ બના તમામ ડો
જ

નીચે

ુ બની િવગતો યાને રાખવી તથા
જ

મ
ુ ે ટ કન કર ને રાખવા)

યાને રાખવાની િવગતો:


િવ ાથ એ ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે ખાસ યાનમાં રાખવા ુ છે ક તે ુ પોતા ુ ઇ-મેઇલ એ સ
હો ંુ જ ર છે જો તે ન હોય તો તેને તા કા લક ઇ-મેઇલ આઇ.ડ બનાવવા ંુ રહશે.



ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે િવ ાથ ના મોબાઇલ નંબર પર OTP (ONE TIME PASSWORD) આવશે.
ુ નાઓ આવશે
ચ

તેમજ ભિવ યમાં જ ર મેસેજ તથા

થી પોતાનો મોબાઇલ િશ ય ૃિ

ન મળે યા

ુ ી કાયરત હાલતમાં રહ તે િવ ાથ ઓએ ખાસ યાનમાં રાખ .ુ
ધ

ડો

મ
ુ ે ટ:



િવ ાથ નો સ મ અિધકાર



સ મ અિધકાર

િતના દાખલો

ુ કરવામાં આવેલો વાલીનો આવકનો દાખલો (જો િપતા હયાત ન હોય તો

ારા ઇ

તેવા ક સામાં િપતાનાં

ુ કરવામાં આવેલા

ારા ઇ
ૃ

ુ ંુ

માણપ

અને જો માતા-િપતાએ

ટાછે ડા લીધા હોય

ટાછે ડાનો

આદશ/આધાર ર ૂ કયથી માતાનાં આવકનો દાખલો મા ય રહશે.)


ુ ાર
િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સ
માકશીટ



બક પાસ કુ ંુ

થમ પા ંુ

માં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા દશાવેલ હોય

તે/ જો પાસ કુ ન હોય તો Cancel ચેક
દશાવેલ હોય તે (

બકો મ

માં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા

થયેલ હોય તેવા ક સામાં નવી બકના IFSC તથા નવા બક એકાઉ ટ

નંબર વાળ પાસ કુ /ચેક)


આધારકાડ



ધોરણ:૧૦ બાદ અ યાસ મમાં

ુ
ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ
ટ(

અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ

કારની િશ ય ૃિ નો લાભ મે ળવેલ નથી તે મતલબ સોગંધના ુ



કારનો

ુ ો પોટલ ઉપર
િવ ાથ હો ટલમાં રહતા હોય તેઓએ હો ટલર તર ક ંુ સટ ફ કટ ( નો ન ન
ઉપલ ધ છે

ડાઉનલોડ કર સ મ સ ાિધકાર

ીના સહ િસ ા કરાવવાનાં રહશે)



િવ ાથ એ ભરલ ફ ની પહ ચ (વાિષક)



પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો



જો િવ ાથ દ યાંગ હોય તો તે



િવ ાથ ના પ ર ણત ક સામાં લ ન

ન ધ:

િવ ાથ ઓને ખાસ જણાવવામાં આવેલ છે ક િવ ાથ ઓએ ઓર
કરવા (જો કોઇ ડો

મ
ુ ે ટ ઓર

ટ આપવામાં આવશે.)

ગે ુ સ મ સ ાિધકાર

ી ારા ઇ

ુ કરવામાં આવેલ

માણપ

માણપ
નલ ડો

મ
ુ ે ટ SCAN કર અપલોડ

નલ ઉપલ ધ ન થઇ શક તેમ હોય તો જ નકલ અપલોડ કરવાની

(િવ ાથ એ ફાઇનલ િ
ડો

ટ આઉટ નીકા યા બાદ અર માં સહ કર ને નીચે

મ
ુ ે ટ વ મા ણત કર



િવ ાથ ના સ મ અિધકાર



સ મ અિધકાર

ારા ઇ

ુ બના
જ

તે શાળા/કોલેજ/સં થામાં જમા કરાવવાના રહશે)
ુ કરવામાં આવેલા

ારા ઇ

િતનો દાખલો

ુ કરવામાં આવેલા વાલીના આવકનો દાખલો (જો વાલી સરકાર નોકર

કરતા હોય તો તેવા સંજોગોમાં ફોમનં:૧૬ પણ સાથે ર ુ કર .ુ ) (જો િપતા હયાત ન હોય તો તેવા
ક સામાં િપતાનાં

ૃ

ુ ંુ

માણપ

અને જો માતા-િપતાએ

ટાછે ડા લીધા હોય તો

ટાછે ડાનો

આદશ/આધાર ર ૂ કયથી માતાનાં આવકનો દાખલો મા ય રહશે.)


ુ ાર
િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સ
માકશીટની નકલ



બક પાસ કુ ની

થમ પાનાની નકલ

માં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા

દશાવેલ હોય તે/ જો પાસ કુ ન હોય તો Cancel ચેકની નકલ
(IFSC), બકની શાખા દશાવેલ હોય તે (

બકો મ

માં ખાતા નંબર, આઇએફએસસી કોડ

થયેલ હોય તેવા ક સામાં નવી બકના IFSC તથા

નવા બક એકાઉ ટ નંબર વાળ પાસ કુ /ચેક)




ધોરણ:૧૦ બાદ અ યાસ મમાં

ુટ( ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ

અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ

કારની િશ ય ૃિ નો લાભ મે ળવેલ નથી તે મતલબ સોગંધના ુ

િવ ાથ હો ટલમાં રહતા હોય તેઓએ હો ટલર તર ક ંુ
ઉપલ ધ છે

ડાઉનલોડ કર સ મ સ ાિધકાર

ુ ો પોટલ ઉપર
( નો ન ન

માણપ

ીના સહ િસ ા કરાવવાનાં રહશે)



િવ ાથ એ ભરલ ફ ની પહ ચની નકલ ( શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ને લા ુ પડશે ન હ.)



જો િવ ાથ દ યાંગ હોય તો તે

ગે ુ સ મ સ ાિધકાર

ી ારા ઇ

ુ કરવામાં આવેલ

નકલ


િવ ાથ ની(ક યા)ના પ ર ણત ક સામાં લ ન



જ ર પડ ે જ લા અિધકાર

કારનો

માણપ ની નકલ

ુ ાં ગક
ી ારા માંગવામાં આવતા આ ષ

રુ ાવા

માણપ ની

અ ુ ૂ ચત
મા
અ.
1

અ ુ ૂ ચત

યોજના ંુ નામ
Post Matric Scholarship for SC
Students (GOI) (BCK-6.1)

િત ક યાણ,

ુ રાત રા ય ગાંધીનગર (પ ક-અ)
જ

િતના િવ ાથ ઓએ Digital Gujarat Portal મારફત Online અર
આવક મયાદા
. ૨.૫૦ લાખ

કરવાની થતી યોજનાઓની િવગત (વષ: ૨૦૨૦-૨૧)

ુ માર ક ક યા

સહાયની િવગત

ુ માર અને

િનભાવ ખચ તથા મા ય

ક યા

િશ ણફ મળવા પા

ર માકસ
- ધો૧૧-૧૨, કોલેજક ાના અ યાસ મોમાં મળવાપા
-

શીપકાડ વગરના િવ ાથ ઓએ જ એ લાય કર .ુ

- કોલેજક ાના અ યાસ મોમાં મળવાપા

1A

Post Matric Scholarship for SC
Students (GOI) (Freeship Card
Students Only) (BCK-6.1)

- મા
ુ માર અને

. ૨.૫૦ લાખ

ક યા

િનભાવ ખચ તથા મા ય
િશ ણફ મળવા પા

-

શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ઓએ જ એ લાય કર ુ

શીપ-કાડ ધરાવતા િવ ાથ ઓનલાઇન એ લાય ન હ કર તો િવ ાથ તથા

સં થાને િશ ય ૃિ /િશ ણફ મળ શકશે ન હ
- સદર ંુ યોજનામાં મા
આવશે

2

Food Bill Assistance to SC
Students (BCK-10)

. ૪.૫૦ લાખ

3

Fellowship Scheme for M.Phil, Ph.D.
for SC Students (BCK-11)

. ૨.૫૦ લાખ

4

Instrumental Help to SC Students
(Medical, Engineering, Diploma
Students Only) (BCK-12)

5

6

6A

7

8

Scholarship/Stipend to SC Students for
ITI/Professional Courses (BCK-13)
Post Matric Scholarship for SC Girls
Students Only (Having annual Family
Income Between 2.50 to 6.00 Lac)
(State Government Scheme) (BCK-5)
Post Matric Scholarship for SC Girls
Students Only (Having annual Family
Income More than 6.00 Lac) (State
Government Scheme) (BCK-5)
Private Tuition Coaching Assistance to
SC Students (Science Stream) (Std:1112) (BCK-7)
Tablet Assistance to SC Students (BCK353)

ુ માર અને
ક યા
ુ માર અને

૨૫૦૦૦/- M.Phil

ક યા

૩૦૦૦૦/- P.hd

ુ માર અને

. ૨.૫૦ લાખ

ક યા

શહર િવ તાર: . ૧.૫૦ લાખ

ુ માર અને

ા ય િવ તાર: . ૧.૨૦ લાખ
. ૨.૫૦ લાખ થી .૬.૦૦

. ૬.૦૦ લાખથી વ ુ

ુ ી
ધ

૧૫૦૦/- માિસક સહાય

ક યા
મા

ક યા

મા

ક યા

૧૦૦૦૦/- Medical
૫૦૦૦/- Engineering
૩૦૦૦/- Diploma
૪૦૦/- માિસક સહાય
િનભાવ ખચ તથા મા ય
િશ ણફ મળવા પા
મા

િનભાવ ખચ
મળવાપા

. ૪.૫૦ લાખ

ુ માર અને
ક યા

ધો:૧૧માં .૧૫૦૦૦/ધો:૧૨માં .૧૫૦૦૦/-

આવક મયાદા નથી.

ુ માર અને
ક યા

. ૧૦૦૦/-

ન ધ: િવ ાથ એ મનં:૧ તથા મનં: ૨ પૈક ની કોઇપણ ૧ જ યોજનામાં ઓનલાઇન ફોમ ભરવા ુ છે , ઉ ત તમામ િવગતો માગદશન
તમામ યોજનાઓ મા અ ુ ૂ ચત િતના િવ ાથ ઓ/િવ ાથ નીઓ માટ જ છે .)

ની ન ધ લેવી.

િશ ણફ કોલેજના ખાતામાં સીધી જમા કરવામાં

યાર અ ય સહાય િવ ાથ ના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

- સં થા(કોલેજ) સંલ ન છા ાલયમાં રહ અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને જ
ભોજનબીલ મળવા પા

છે .

- આ યોજનાનો લાભ M.Phil/P.hdમાં અ યાસ કરતા અ .ુ િતના
િવ ાથ ઓને મહાિનબંધ (થીસીસ) ર ુ કરવાની શરતે મળવાપા
- Medical, Engineering, Diplomaના
અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને જ મળવાપા

થશે.

થમ વષમાં અ યાસ કરતા
છે .

- ITIમાં અ યાસ કરતા અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને મળવાપા

- ઠરાવની શરતો

ુ બ ૫૦%
જ

ુ ધોરણ ચકા યા બાદ મળવાપા

- ધો:૧૧-૧૨, કોલેજક ાના અ યાસ મોમાં મળવાપા
ુ ન
- ધો:૧૧ તથા ૧૨ (િવ ાન વાહના) અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને ખાનગી ટ શ
કરવા માટ સહાય આપવામાં આવે છે .
- ધો:૧૦માં ૭૦% ક તેથી વ ુ ટકા આવેલ હોવા જોઇએ
- અ .ુ િતના
િવ ાથ એ િશ ણ િવભાગની ટબલેટ યોજના હઠળ .૧૦૦૦/ભર એ ટબલેટ મેળવેલ હોય તે િવ ાથ ને આ યોજનામાં હઠળ .૧૦૦૦/- પરત
મળવાપા છે .
ુ બ કરવા ુ રહશે. (ઉ ત
રુ તી છે આખર અથધટન સરકાર ીના ઠરાવ જ

ુ રાત પોટટ લ પર વિકસતી
ડીઝીટલ ગજ
જાવતના વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટ મેટ્રીક
વિષ્યવ ૃવિ માટે ઓનલાઇન અરજી કરિા
ુ નાઓ
અંગે ની અગત્યની માગટ દિટક સચ
(િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧)

વનયામક,વિકસતી જાવત કલ્યાણ
ુ રાત રાજય
ગજ
ગાાંધીનગર

વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવ ૃવિ યોજનાના અરજી
ુ નાઓ
પત્રકો Online ભરિા અંગે ની સચ

ઓનલાઇન ફોમટ તમામ સ ૂચનાઓ િાાંચ્યા પછી જ ભરવ.ાંુ

https://www.digitalgujarat.gov.in
( વિદ્યાર્થીએ અરજી કરિાની રીત )


પ્રર્થમ વિદ્યાર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િેબસાઇટ પર Citizen તરીકે નવ ાંુ રજીસ્ટ્રેિન કરિાન ુ
રહેિે. નવ ુ રજીસ્ટ્રેિન આધાર નાંબર, E-mail ID, મોબાઇલનાં તેમજ પોતે નક્કી કરે લ પાસિડટ દ્વારા
કરાિિાન ાંુ રહેિે. રજીસ્ટ્રેિનમાાં E-mail ID અને મોબાઇલનાં રજીસ્ટ્રેિન િખતે ફરજીયાત હોિાર્થી
ુ ી
વિદ્યાર્થીઓન ાંુ E-mail ID અને મોબાઇલ નાંબર હોિો ફરજીયાત છે . (સદરહુાં મોબાઇલ નાંબર જ્યા સધ
ુ ી ચાલ ુ હાલતમાાં રાખિાનો રહેિે) રજીસ્ટ્રેિન ર્થયા બાદ
વિષ્યવ ૃવિ / સહાય મળી ન જાય ત્યા સધ
ુ ઃ Login કરી પોતાની પ્રોફાઇલ (My Profile) Update કરિાની રહેિે.
વિદ્યાર્થીએ પન



ુ રાત પોટટ લ પર પ્રોફાઇલ રજીસ્ટ્રેિન કરાિેલ હોય (જેમ કે
જે વિદ્યાર્થીએ અગાઉ ડડજજટલ ગજ
અગાઉના િર્ટમાાં સદરહુ પોટટ લ મારફત વિષ્યવ ૃવિ યોજના માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કરે લ હોય, ટેબલેટ
માટે અરજી કરે લ હોય કે પોટટ લની અન્ય વિષ્યવ ૃવિ યોજનાઓમાાં લાભ લેિા અરજી કરે લ હોય) તેઓએ
ફરીર્થી રજીસ્ટ્રેિન કરાિિાન ાંુ રહેિે નહી. તેઓ સીધા અગાઉના Login ID-Password િડે જે તે લાગ ુ
પડતી યોજનામાાં સીધી અરજી કરી િકિે.



ુ ી ગયેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ “Forget
જે વિદ્યાર્થીઓ ગત િર્ટનો પોતાનો ID-Password ભલ
Password” પર ક્લીક કરી પોતાના રજીસ્ટડટ મોબાઇલ પર OTP મેળિી નિો પાસિડટ બનાિી લેિાનો
રહેિે. નિો પાસિડટ મળ્યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નાંબર User ID રહેિે તેમજ પાસિડટ જે નિો
ુ રાત પોટટ લ પર લોગીન પેજ પર
બનાિેલ છે તે રહેિે. “Forget Password” મેન ુ ડડજજટલ ગજ
ઉપલબ્ધ છે .



જે વિદ્યાર્થીઓનો રજીસ્ટડટ મોબાઇલ નાંબર ખોિાઇ ગયેલ હોય કે કોઇ કારણોસર બાંધ ર્થઇ ગયેલ હોય, તો
તેિા વિદ્યાર્થીઓ જજલ્લાની O.B.C. / S.C. / S.T. કચેરીનો સાંપકટ કરી પોતાની ઓળખ પ્રસ્ર્થાવપત કરી
પોતાની પ્રોફાઇલમાાં મોબાઇલ નાંબર બદલાિી િકે છે .



ુ રાત પોટટ લમાાં લોગીન ર્થયા બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ “Scholarship” Option પર ક્લીક
ડડજજટલ ગજ
કરીને જ ઓનલાઇન એપ્લાય કરિાની કામગીરી કરિાની રહેિે. અન્ય કોઇ જગ્યાએર્થી વિદ્યાર્થી
વિષ્યવ ૃવિ યોજનામાાં એપ્લાય ર્થઇ િકિે નડહ જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિાની રહેિે.



ુ ાાં િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮“Scholarship” Option પર ક્ક્લક કયાટ બાદ “Select Financial Year” મેનમ
૧૯ કે િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦ સીલેક્ટ કયેર્થી જો િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ કે િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦માાં કોઇ
વિષ્યવ ૃવતની અરજી ઓનલાઇન કરે લ હિે તો તે અરજી જોઇ િકાિે અને ચાલ ુ િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ માટે
ુ ાાં િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ જ સીલેક્ટ કરિાન ુ
ઓનલાઇન અરજી કરિા માટે “Select Financial Year” મેનમ
રહેિે



ુ ાર વિષ્યવ ૃવત
જે વિદ્યાર્થીઓએ ગત િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦માાં ઓનલાઇન અરજી કરે લ હતી અને વનયમોનસ
ુ લ અરજી ઓટોમેટીક “Renewal” મોડમાાં
મેળિેલ હતી તેિા વિદ્યાર્થીઓની ચાલ ુ િર્ટની રીન્યઅ
ુ િામાાં આિેલ છે એટલે કે તેિા વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેિ એપ્લાય કરિાન ુ નર્થી “Renewal” બટન પર
મક
ક્ક્લક કરી પોતાની તમામ વિગતો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail,
ુ લ માટે જરૂરી એિી ગત િર્ટની માકટ િીટ,
Disability Detail વિગે રે ચકાસી લેિાની રહેિે અને રીન્યઅ
ફી ભયાટ ની પહોંચ વિગે રે અપડેટ કરી અરજી સેન્ડ કરિાની રહેિે. (વિધાર્થીઓએ ઓરીજીનલ ડોક્યુમેન્ટ
સ્કેન કરીને અપલોડ કરિા)



જે વિદ્યાર્થીઓને ગત િર્ે વિષ્યવ ૃવત મળે લ હતી અને તેન ુ ફોમટ ચાલ ુ િર્ે ઓટોમેટીક “Renewal”
ુ ાાં જઇને િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧
મોડમાાં ન જોિા મળે તો તેિા વિદ્યાર્થીઓએ “Request a New Service” મેનમ
પસાંદ કરીને લાગ ુ પડતી યોજનામાાં ફ્રેિ ફોમટ ભરી અરજી કરિાની રહેિે.



ુ રાત પોટટ લમાાં લોગીન કરી
જે વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેિ અરજી કરિાની છે તેણે ડડજજટલ ગજ
ુ ાાં િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ સીલેક્ટ કરી Director
“Scholarship” Option માાં જઇ Select Financial Year” મેનમ
Developing Caste Welfare હેડડિંગના નીચે દિાટ િેલ યોજના પૈકી જે યોજનામાાં પાત્રતા ધરાિતા હોય
ુ બની તમામ
તેના પર ક્લીક કરી એપ્લાય કરિાન ુ રહેિે. યોજના પાંસદ કયાટ બાદ વિદ્યાર્થીએ માગ્યા મજ
વિગતો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail વિગે રે
ચીિટ પ ૂિટક ભરિાની રહેિે અને Attachment માાં લાગ ુ પડતા તમામ ડોક્યુમેન્ટ Upload કરિાના
રહેિે. તમામ વિગતો અને ડોક્યુમેન્ટ Upload ર્થઇ ગયા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટટ
ુ ે પર
ુ ી અરજીપત્રક
સાઇઝનો ફોટો Upload કરિાનો રહેિે અને પર

ભરાય ગયા બાદ ફાઇનલ કરી

Submit કરિાન ુ રહેિે જેર્થી અરજી વિદ્યાર્થીના સબાંવધત િાળા / કોલેજના લોગીનમાાં ઓનલાઇન જતી
ુ ાિા અરજી સાર્થે
રહેિે. ઓનલાઇન અરજી ર્થઇ ગયા બાદ વિદ્યાર્થીએ તેની વપ્રન્ટ કાઢી જરૂરી સાધવનક પર
બબડાણ કરી િાળા / કોલેજને જમા કરાિિાના રહેિે.
નોંધ : જાવત અને આિક અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ હોય તેજ અપલોડ
કરિાન ાંુ રહેિે.

(વિદ્યાર્થીઓ માટે અન્ય સ ૂચનાઓ)


તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આધારકાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સાર્થેન ાંુ લીકીંગ (સીડીંગ) કરવ ાંુ જરૂરી છે . આર્થી તમામ
વિદ્યાર્થીઓ તેમના આધાર કાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સાર્થેન ાંુ લીકીંગ (સીડીંગ) જો બાકી હોય તો તાત્કાબલક
ુ ી પાડી લીકીંગ (સીડીંગ) કરાિી દે તેિી વિનાંતી કરિામાાં આિે છે .
પોતાની બેન્કને વિગતો પર



ુ રાત પોટટ લ પરર્થી ડાઉનલોડ કરીને
હોસ્ટેલમાાં રહેતા વિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંગેન ાંુ સટીફીકેટ ડડજજટલ ગજ
હોસ્ટેલના સબાંવધત સિાવધકારીશ્રીના સહી / વસક્કા કરાિીને સ્કેન કરીને અપલોડ કરિાન ુ રહેિ.ે જે એપ્લાય
કરતી િખતે “Instruction” પેજ પરર્થી ડાઉનલોડ કરી િકાિે.



પોટટ લ પર અરજી કરિા માટેની આખરી તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૦ વનયત ર્થયેલ છે . તે બાબત ધ્યાને લઇ
ુ ીમાાં તમામ વિદ્યાર્થીઓએ બબનચ ૂક ઉપરોકત પોટટ લ પર રજીસ્ટ્રેિન કરી લાગ ુ પડતી
તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૦ સધ
યોજનામાાં Online અરજી કરિાની રહેિ.ે



ુ રાતના મ ૂળિતની હોય તેિા વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ ગજ
ુ રાત રાજય બહાર (Out Stateમાાં)
ગજ
માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તો તેઓએ પણ Online જ અરજી કરિાની રહેિે અને કરે લ
અરજીફોમટ સાર્થે અપલોડ કરે લ તમામ ડોક્યુમેન્ટની નકલ તર્થા સાંસ્ર્થાની માન્યતા, તેના અભ્યાસક્રમની
માન્યતા અને સાંસ્ર્થાની ફી માંજૂરીના આદે િની નકલ સાંસ્ર્થાના ફોરિડીગ સાર્થે મ ૂળ િતનના જજલ્લાની
કચેરીએ જમા કરાિિાની રહેિે.



વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરે લ હિે અને તેને ફાઇનલ સબમીટ કરિામાાં નડહ આિેલ હોય કે
એપ્લીકેિનની પ્રીન્ટ પોતાની સાંસ્ર્થામાાં તમામ ડોક્યુમેન્ટ સહીત જમા કરાિેલ નહી હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીની
અરજી ધ્યાને લેિામાાં નડહ આિે જે ધ્યાને લેિાન ુ રહેિે.



વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેિન કરતી િખતે પોતાના બેંક ખાતાનો નાંબર અને જે બેંક ખાતા નાંબર
આધાર નાંબર સાર્થે લીંક કરે લ હોય તે એકાઉન્ટ નાંબર જ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે નાખિાનો રહેિે.
બેંકની િાખાનો IFS કોડપણ ધ્યાન રાખીને નાખિાનો રહેિે. જે વિદ્યાર્થીનો બેંક એકાઉન્ટ નાંબર/ આધાર નાંબર
સાર્થે લીંક ન ર્થયેલ હોય તેને તેની બેંક િાખામાાં જઇને આધાર સીડીંગ માટેન ાંુ ફોમટ ભરીને સીડીંગ કરાિિાન ાંુ
ુ બ KYC (KNOW YOUR CUSTMER) ફોમટ ભરે લ છે કે
રહેિે. અને બેકન ાંુ ખાત ુ ચાલ ુ રહે તર્થા બેંકના વનયમ મજ
નહીં તેની ખાતરી કરિાની રહેિે.



ઘણા વિધાર્થીઓએ પોતાન ાંુ બેંક ખાત ુ ઘણા લાાંબા સમયર્થી ઓપરે ટ કરે લ ન હોય (એટલે કે નાણા ઉપાડિાનો
કે જમા કરાિિાનો કોઇ વ્યિહાર કરે લ ન હોય) તેઓના ખાતા ડોરમેટ કે સ્ર્થબગત ર્થય ગયેલ હોય છે . આિા
ખાતામાાં વિષ્યવ ૃતી જમા ર્થઇ િકતી નર્થી જેર્થી તમામ વિધાર્થીઓએ વિષ્યવ ૃતીનુાં ફોમટ ભરતી િખતે પોતાન ાંુ
ખાત ુ ડોરમેટ કે સ્ર્થબગત ર્થઇ ગયેલ નર્થી તેની ખાતરી બેંકમાાં ખાસ કરી લેિાની રહેિે. જેર્થી ઓનલાઇન
વિષ્યવ ૃતી જમા કરતી િખતે મશ્ુ કેલી ઉભી ન ર્થાય.



વિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસક્રમની વિગત ખ ૂબ જ સાિધાની પ ૂિટક પસાંદ કરિાની રહેિે. જો વિદ્યાર્થી દ્વારા
કોઇ ખોટી સાંસ્ર્થા અર્થિા ખોટો અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરિામાાં આિિે તો તેની અરજી કોઇ અન્ય િાળા / કોલેજ
/ યવુ નિવસિટીને Online Send ર્થઇ જિે. જો આિી કોઇ પરીસ્સ્ર્થવત ઉભી ર્થિે તો તે અંગેની જિાબદારી
વિદ્યાર્થીની રહેિ.ે



ુ ા ન મળે તો તે
વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે જો તેના પોતાના અભ્યાસક્રમની વિગત મેનમ
અંગેની જાણ તેની સાંસ્ર્થાને કરિાની રહેિ.ે અને ત્યારબાદ જો સાંસ્ર્થા તે અભ્યાસક્રમ પોતાના લોગીનમાાં જઇ
અપડેટ કરિે તો વિદ્યાર્થી તે અભ્યાસક્રમ સીલેક્ટ કરી િક્િે.



વિદ્યાર્થી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની માડહતી ખોટી ભરિામાાં/ પસાંદ કરિામાાં આિિે અર્થિા કોઇ માડહતી
છુપાિિામાાં આિિે તો તેને કોઇપણ રીતે ફરીર્થી સ્કોલરિીપન ુ ફોમટ ભરિા દે િામાાં આિિે નહી. જો વિદ્યાર્થી
ખોટી રીતે માડહતી છુપાિી વિષ્યવ ૃવિ મેળિિાનો પ્રયાસ કરિે તો તેને વિષ્યવ ૃવિ માટે બ્લેકલીસ્ટ કરી
દે િામાાં આિિે. વિદ્યાર્થીઓને વિનાંતી છે કે ફરીર્થી ડુપ્લીકેટ એપ્લીકેિન ભરિાનો પ્રયત્ન ન કરે .



ુ ીની રાહ ન જોિી સાંસ્ર્થાના માગટદિટન હેઠળ
વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન એપ્લીકેિન ભરિાની છે લ્લી તારીખ સધ
બને તેટલ ુ જલદી ફોમટ ભરી દે િા વિનાંતી છે .



ુ લ
વિદ્યાર્થીએ સત્ર પ ૂરૂ ર્થિાની અંદાજજત તારીખ સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મેળિી લેિાની રહેિ.ે જે વિદ્યાર્થીઓ રીન્યઅ
ુ ટ જ બાદના મડહનાની નાખિાની
છે તે વિદ્યાર્થીઓની િરૂઆતની તારીખ અગાન ુ સત્ર પરૂુ ર્થય ુ હત ુ ત્યારના તત
રહેિે. અને ફ્રેિ વિદ્યાર્થીઓના ડકસ્સામાાં વિદ્યાર્થીએ જ્યારર્થી ખરે ખર િૈક્ષબણક િર્ટ િરૂ ર્થયેલ હોય તે જ
ુ બ તારીખ
તારીખ નાખિાની રહેિ.ે ( વિધાર્થીઓએ િાવર્િક તારીખ ભરિાની રહેિે સેમેસ્ટર પધ્ધવત મજ
ભરિાની નર્થી.)



ુ ાર
વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટ િાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસ
પ્રમાબણત માકટ િીટ અપલોડ કરિાની રહેિે તર્થા સાંસ્ર્થાને જમા કરિાના રહેિ.ે



ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પડેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી નોકરી
કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવિનો લાભ મેળિેલ નર્થી
તે મતલબન ુ સોગાંધનામ ુ કરી અપલોડ કરિાન ુ રહેિે અને અરજી સાર્થે સાંસ્ર્થાને રજુ કરિાન ુ રહેિે

ુ ારા િધારા કરી િકિે નડહ વિદ્યાર્થીઓએ
 વિદ્યાર્થી અરજી ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરિે ત્યારબાદ કોઇ સધ
ુ ારો/િધારો કરિાની જરૂરીયાત ઉભી ર્થાય તો પોતાની સાંસ્ર્થાને અરજી પરત કરિાન ુ કહેિાન ુ
જો કોઇ સધ
ુ ારા િધારા કરી િકિે.
રહેિે. ત્યાર બાદ વિધાર્થી કોઇ સધ


ગ્રામ્ય કક્ષાએ વિધાર્થી E-gram સેન્ટર પરર્થી પોતાન ાંુ ફોમટ ઓનલાઇન ભરાિી િકિે.



ુ રાત પોટટ લના પ્રશ્ને જરૂર જણાયે હેલ્પ ડેસ્ક નાં 18002335500 પર સાંપકટ કરિાનો
વિદ્યાર્થીએ ડીઝીટલ ગજ
રહેિે.

ુ બની વિગતો પોતાની
(વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતા પહેલા નીચે મજ
ુ બના તમામ ઓરીજીનલ
સાર્થે ફરજીયાત રાખીને બેસવ ાંુ તર્થા નીચે મજ
ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને રાખિા)


વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાન ુ છે કે તેન ુ પોતાન ુ ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
હોવ ાંુ જરૂરી છે . જો તે ન હોય તો તેને તાત્કાબલક ઇ-મેઇલ આઇ.ડી બનાિિાન ાંુ રહેિે.



ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે વિદ્યાર્થીના મોબાઇલ નાંબર પર OTP (ONE TIME PASSWORD) આિિે.
ુ નાઓ આિિે જેર્થી પોતાનો મોબાઇલ વિષ્યવ ૃતી ન મળે ત્યાાં
તેમજ ભવિષ્યમાાં જરૂરી મેસેજ તર્થા સચ
ુ ી કાયટરત હાલતમાાં રહે તે વિધાર્થીઓએ ખાસ ધ્યાનમાાં રાખવ.ાંુ
સધ



વિદ્યાર્થીનો સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા જાવતનો દાખલો.



સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ િાલીનો આિકનો દાખલો. (પરબણત સ્ત્રીના ડકસ્સામાાં
(પવતનાાં), જો વપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા વપતાએ છૂટાછે ડા લીધા હોય તેિા ડકસ્સામાાં
વપતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછે ડાનો આદે િ રજૂ કયેર્થી માતાનો આિકનો દાખલો માન્ય
રહેિે.



વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટ િાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની
ુ ાર પ્રમાબણત માકટ િીટ.
ક્રમાનસ



ુ ની પ્રર્થમ પાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા
બેંક પાસબક
ુ ન હોય તો Cancel ચેક અપલોડ કરિો જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી
દિાટ િેલ હોય /જો પાસબક
કોડ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટ િેલ હોય (બેંક મર્જ ર્થયેલ હોય તેિા ડકસ્સામાાં નિી બેંકનો IFSC તર્થા
ુ /કેન્સલ ચેકની નકલ અપલોડ કરિી)
નિા બેંક એકાઉન્ટ નબર િાળી પાસબક



આધારકાડટ .



ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પડેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી
નોકરી કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવિનો લાભ
મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુ સોગાંધનામ ુ



ુ ો પોટટ લ ઉપર
જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહેતા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેન ાંુ સટીફીકેટ (જેનો નમન
ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સિાવધકારીશ્રીના સહી વસક્કા કરાિિાનાાં રહેિે)



હાલના અભ્યાસક્રમના િૈક્ષબણક િર્ટમાાં પ્રિેિ મેળિેલ તારીખ તર્થા િૈક્ષબણક િર્ટ પ ૂણટ ર્થિાની
અંદાજીત તારીખ (જે સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મળી રહેિે)



વિદ્યાર્થીએ ભરે લ ફીની પહોંચ (િાવર્િક)



પાસપોટટ સાઇઝનો ફોટો



જો વિદ્યાર્થી ડદવ્યાાંગ હોય તો તે અંગે ન ુ સક્ષમ સિાવધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર



વિદ્યાર્થીની (કન્યા) ના પડરબણત ડકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર.

( વિદ્યાર્થીએ ફાઇનલ વપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્યા બાદ તેઓએ અરજીમાાં સહી કરીને નીચે
ુ બના ડોક્યુમેન્ટ સ્િ-પ્રમાબણત કરી અરજીની નકલ સાર્થે જે તે િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થામાાં
મજ
જમા કરાિિાના રહેિે )


વિદ્યાર્થીનો સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા જાવતના દાખલાની સ્િ પ્રમાબણત નકલ રજુ
કરિી.



સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાબણત નકલ રજુ કરિી.
(પરબણત સ્ત્રીના ડકસ્સામાાં (પવતનાાં), જો વપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા વપતાએ છૂટાછે ડા લીધા
હોય તેિા ડકસ્સામાાંવપતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછે ડાનો આદે િ રજૂ કરે ર્થી માતાનાાં આિકનો
દાખલો માન્ય રહેિે. જો િાલી સરકારી નોકરી કરતા હોય તો ફોમટ નાં-૧૬ રજુ કરિાન ાંુ રહેિે.



વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટ િાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની
ુ ાર પ્રમાબણત માકટ િીટની નકલ રજુ કરિી
ક્રમાનસ



ુ ની પ્રર્થમ પાનાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા
બેંકપાસબક
ુ ન હોય તો Cancel ચેક જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC),
દિાટ િેલ હોય /જો પાસબક
બેંકની િાખા દિાટ િેલ હોય તે રજુ કરિો. (બેંક મર્જ ર્થયેલ હોય તેિા ડકસ્સામાાં નિી બેંકનો IFSC તર્થા
ુ /કેન્સલ ચેકની નકલ અપલોડ કરિી)
નિા બેંક એકાઉન્ટ નબર િાળી પાસબક



આધારકાડટ ની નકલ રજુ કરિી.



ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પડેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી
નોકરી કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવિનો લાભ
મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુ રૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ રજુ કરવ.ુ



ુ ો પોટટ લ
જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહેતા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ (જેનો નમન
ઉપર ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સિાવધકારીશ્રીના સહી વસક્કા કરાિિાનાાં રહેિે)



વિદ્યાર્થીએ ભરે લ ફીની પહોંચ રજુ કરિી.



જો વિદ્યાર્થી ડદવ્યાાંગ હોય તો તે અંગે ન ુ સક્ષમ સિાવધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર
રજુ કરવ.ુ



વિદ્યાર્થીની(કન્યા)ના પડરબણત ડકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ



ુ ાાંબગક પર
ુ ાિા.
જરૂર પડયે જજલ્લા અવધકારીશ્રી દ્વારા માાંગિામાાં આિતા આનસ

સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ
ુ રાત રાજય, ગાાંધીનગર
વનયામક, વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગજ
સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િગટ (S.E.B.C.), વિચરતી-વિમુક્ત જાવત (N.T.D.N.T.) આવર્થિક રીતે પછાત િગટ (E.B.C.), અને લઘુમતી (MINORITY) ની િૈક્ષબણક યોજનાઓની વિગત
પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવ ૃવિ યોજનાઃક્રમ

૧
૧

૨

૩

૪

યોજનાનુાં નામ

૨

જાવત

૩

કુ માર કન્યા

૪

ધોરણ

૬

વનભાિભથ્ર્થાના દર
હોસ્ટે લર

ડેસ્કોલર(મા

(માવસક )

વસક)

૭

૮

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

૯

૧૦

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક

કન્યાઓ માટે ની પોસ્ટ

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

મયાટદાઓ નર્થી.

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક

કન્યાઓ માટે ની પોસ્ટ

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

મયાટદાઓ નર્થી.

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

કુ માર માટે ની પોસ્ટ એસ.એસ.સી.

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

કુ માર માટે ની પોસ્ટ એસ.એસ.સી.

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

બીસીકે -૭૮

બીસીકે -૧૩૭

બીસીકે -૮૧

બીસીકે -૧૩૮

સા.િૈ.પ.િ.

વિચરતી વિમુક્ત

સા.િૈ.પ.િ.

વિચરતી વિમુક્ત

ફકત કન્યા માટે

ફકત કન્યા માટે

ફકત કુ માર માટે

ફકત કુ માર માટે

િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

સરકારી,

૧૧

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
સ્િવનભટર કોલેજો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
સ્િવનભટર કોલેજો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
કોલેજો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
કોલેજો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ

ક્રમ

યોજનાનુાં નામ

૧
૫

૨
બીસીકે -૮૦

જાવત

કુ માર કન્યા

હોસ્ટે લર(

ડેસ્કોલર(મા

માવસક )

વસક)

૭

૮

૪

૬

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

મેડીકલ

િાવર્િક રૂા.૧૦,૦૦૦/-

એન્જીનીયરીંગ

િાવર્િક રૂા.૫,૦૦૦/-

ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

૯

૧૦
રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/-

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ,
ડીએનટી-૨

ડીપ્લોમા

િાવર્િક રૂા.૩,૦૦૦/-

મેડીકલ

માવસક રૂ.૧૫૦૦/- લેખે

એન્જીનીયરીંગ

િધુમાાં િધુ ૧૦ માસ માટે

કરિાનુાં રહેિે.

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/-

વિચરતી વિમુક્ત

કુ માર કન્યા

મેડીકલ

માવસક રૂ.૧૫૦૦/- લેખે

એન્જીનીયરીંગ

િધુમાાં િધુ ૧૦ માસ માટે

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/-

અભ્યાસક્રમ માટે ની સ્િામી
વિિેકાનાંદ યોજના

૧૦

૧૧

સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
સ્િવનભટર કોલેજો

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

તકનીકી અને વ્યિસાવયક
૯

સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બબલ સહાય
બીસીકે -૮૩

સરકારી,ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

સ્િવનભટર કોલેજો

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ,
૮

૧૧
સ્િવનભટર કોલેજો

વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બબલ સહાય
૭

િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

સાધન ખરીદી કરીને બબલ રજુ

સહાય

બીસીકે -૭૯

વનભાિભથ્ર્થાના દર

૩

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ,

૬

ધોરણ

સરકારી આઇ.ટી.આઇ.

િાવર્િક રૂા.૪,૮૦૦/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

માવસક રૂા.૪૦૦/-

સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને
પોલીટે કનીક કોલેજો

આ.પ.િ.

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

લઘુમતી

બીસીકે -૧૩૯
તકનીકી અને વ્યિસાવયક
અભ્યાસક્રમ માટે ની સ્િામી
વિિેકાનાંદ યોજના

વિચરતી વિમુક્ત

કુ માર કન્યા

સરકારી આઇ.ટી.આઇ.
માવસક રૂા.૪૦૦/-

િાવર્િક રૂા.૪,૮૦૦/-

સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને
પોલીટે કનીક કોલેજો

ક્રમ

યોજનાનુાં નામ

જાવત

કુ માર કન્યા

ધોરણ

વનભાિભથ્ર્થાના દર
હોસ્ટે લર

(માવસક)
૧૨

બીસીકે -૯૮

એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી.ના

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

વિદ્યાર્થીઓ માટે ની ફેલોિીપ
યોજના
૧૩

બીસીકે -૮૧ સી

ડાટ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

ઇન્ન્દરા ગાાંધી ઓપન

ડેસ્કોલર

(માવસક)

અનુસ્નાતક પછીના

એમ.ફીલ માટે િાવર્િક

માટે

અને પી.એચ.ડી. માટે

કોઇ પણ અભ્યાસક્રમ

ઓપન યુવનિસીટીના

રૂા.૨૫,૦૦૦/-

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

સરકારી,

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

સ્િવનભટર કોલેજો/ યુવનિસીટી

િાવર્િક રૂા.૩૦,૦૦૦/-

ઓપન યુવનિસીટીની

િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

અભ્યાસક્રમો

વિક્ષણ ફી િધુમાાં િધુ

સ્િવનભટર કોલેજના

િધુમાાં િધુ રૂા.૫૦,૦૦૦/-

રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/-

ગ્ર ૃપ-એ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

રૂા.,૨,૫૦,૦૦૦/-

ગ્ર ૃપ-બી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્ર ૃપ-સી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

ગ્ર ૃપ-બી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્ર ૃપ-સી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

ગ્ર ૃપ-ડી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

ઓપન યુવનિસીટી

રૂા.૨,૫૦૦/-

યુવનિસીટીમાાં અભ્યાસ કરતાાં
વિદ્યાર્થીઓને વિષ્યવ ૃતવત
૧૪

બીસીકે -૩૨૫

સ્િવનભટર કોલેજમાાં અભ્યાસ કરતાાં

વિચરતી વિમુક્ત

કુ માર કન્યા

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

વિચરતી વિમુક્ત જાવતના

તમામ અભ્યાસક્રમો

સુધીની િૈક્ષબણક સહાય

ફકત સ્િવનભટર કોલેજ

વિદ્યાર્થીઓની િૈક્ષબણક સહાય
૧૫

બીસીકે - ૮૧ એ

ભારત સરકારની OBCના
વિદ્યાર્થીઓ માટે ની પોસ્ટ

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ.
૧૬

૧૭

૧૮

ડાટ. આંબેડકર પોસ્ટ મેટ્રીક આવર્થિક
રીતે પછાત િગટ ના વિદ્યાર્થીઓ

ટયુિન સહાય યોજના

ટે બ્લેટ સહાય યોજના

આ.પ.િ.

સા.િે.પ.િ.

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

કુ માર કન્યા

કુ માર કન્યા

ગ્ર ૃપ-એ

ધો-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રિાહ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

રૂા.૧૫,૦૦૦/-

ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ

રૂા.૧૫,૦૦૦/-

સ્નાતક કક્ષાના તમામ

રૂા.૧૦૦૦/-

પ્રિાહમાાં પ્રર્થમ િર્ટમાાં
પ્રિેિ લેનાર અને વિક્ષણ
ખાતા તરફર્થી ટેબ્લેટ
મળે લ હોવુાં જોઇએ તર્થા
રૂા.૧૦૦૦/- વિક્ષણ
ખાતામાાં ભરે લા હોિા
જોઇએ.

(ફકત િર્ટ : ૨૦૨૦-૨૧ પુરતી)

સરકારી,

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

કોલેજો, સ્િવનભટર કોલેજો,

ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
રૂા.,૨,૫૦,૦૦૦/-

(ફકત િર્ટ : ૨૦૨૦-૨૧ પુરતી)

ફકત સરકારી,

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
કોલેજો

ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/કોઇ િાવર્િક આિક મયાટદા નર્થી.

સ્નાતક કક્ષાના તમામ પ્રિાહમાાં

પ્રર્થમ િર્ટમાાં પ્રિેિ લેનાર અને
વિક્ષણ ખાતા તરફર્થી ટે બ્લેટ
મળે લ હોવુાં જોઇએ તર્થા

રૂા.૧૦૦૦/- વિક્ષણ ખાતામાાં
ભરે લા હોિા જોઇએ.

ુ યાત ોટટ ર ય અનસ
ુ ૂચિત
ડીઝીટર ગજ
જનજાતતના તલદ્યાથીઓને ોસ્ટભેટ્રીક
તળષ્મવ ૃતત મોજનાઓ અંતગટ ત
ઓનરાઇન અયજી કયલા અંગે ની
ુ નાઓ તથા
અગત્મની ભાગટ દળટક સિ
મોજનાની તલગતો
(લટ ૨૦૧૯-૨૦)

કતભશ્નયશ્રી, આદદજાતત તલકાવની કિેયી
ુ યાત યાજમ
ગજ
ગાાંધીનગય

ુ ૂચિત જનજાતતના તલદ્યાથીઓ ભાટે ોસ્ટ ભેટ્રીક તળષ્મવ ૃતિ મોજનાના
અનસ
ુ નાઓ
અયજી ત્રકો Online બયલા અંગે ની સિ

ઓનરાઇન પોભટ તભાભ સ ૂિનાઓ લાાંચ્મા છી જ બયવ.ાંુ

https://www.digitalgujarat.gov.in
( તલદ્યાથીએ અયજી કયલાની યીત )
 પ્રથભ તલદ્યાથીઓએ Digital Gujarat Portal લેફવાઇટ ય Citizen તયીકે નવ ાંુ યજીસ્ટ્રેળન કયલાન ુ યશેળે.
નવ ુ યજીસ્ટ્રેળન આધાય નાંફય, E-mail ID, ભોફાઇરનાં તેભજ ોતે નક્કી કયે ર ાવલડટ દ્વાયા કયાલલાન ાંુ
યશેળે. યજીસ્ટ્રેળન લખતે E-mail ID અને ભોફાઇરનાં પયજીમાત નાખલાનો શોલાથી તલદ્યાથીઓન ાંુ E-mail-ID
ુ ી વાં ૂણટ અભ્માવક્રભની
અને ભોફાઇર નાંફય શોલો પયજીમાત છે . (વદયહુાં ભોફાઇર નાંફય જ્મા સધ
ુ ી િાલ ુ શારતભાાં યાખલા તલનાંતી છે .) યજીસ્ટ્રેળન થમા ફાદ
તળષ્મવ ૃતત/વશામ ભી ન જામ ત્મા સધ
ુ યનેભ તથા જે ાવલડટ ફનાલેર શોમ
તલદ્યાથીએ ોતાના ભોફાઇર નાંફય/આધાયકાડટ / Email Idને યઝ
ુ ઃ Login કયી ોતાની પ્રોપાઇર (My Profile) Update કયલાની યશેળે.
તેનો ઉમોગ કયી ન
ુ યાત ોટટ ર ય પ્રોપાઇર યજીસ્ટ્રેળન કયાલેર શોમ (જેભ કે લટ ૨૦૧૭ જે તલદ્યાથીએ અગાઉ દડજજટર ગજ
૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં તળષ્મવ ૃતત મોજના ભાટે ઓનરાઇન એપ્રામ કયે ર શોમ, ટેફરેટ ભાટે અયજી કયે ર
શોમ કે ોટટ રની અન્મ તળષ્મવ ૃતત મોજનાઓભાાં રાબ રેલા અયજી કયે ર શોમ) તેઓએ પયીથી યજીસ્ટ્રેળન
કયાલલાન ાંુ યશેળે નશી. તેઓ વીધા અગાઉના Login ID-Password લડે રોગીન કયી જે તે રાગ ુ ડતી
મોજનાભાાં વીધી અયજી કયી ળકળે.
ુ ી ગમેર શોમ તે તલદ્યાથીઓએ “Forget Password”
 જે તલદ્યાથીઓ ગત લટનો ોતાનો ID-Password ભર
ય ક્રીક કયી ોતાના યજીસ્ટડટ ભોફાઇર ય OTP ભેલી નલો ાવલડટ ફનાલી રેલાનો યશેળે. નલો
ાવલડટ ભળ્મા ફાદ ોતાનો ભોફાઇર નાંફય UserID યશેળે અને ાવલડટ જે નલો ફનાલેર છે તે યશેળ.ે
ુ યાત ોટટ રય રોગીન ેજ ય ઉરબ્ધ છે .
“Forget Password” ભેન ુ દડજજટર ગજ
 જે તલદ્યાથીઓનો યજીસ્ટડટ ભોફાઇર નાંફય ખોલાઇ ગમેર શોમ કે કોઇ કાયણવય ફાંધ થઇ ગમેર શોમ તો
તેલા તલદ્યાથીઓ જજલ્રાની SC/ST/OBC કિેયીનો વાંકટ કયી ોતાની ોપાઇરભાાં ભોફાઇર નાંફય ફદરાલી
ળકે છે .
ુ યાત ોટટ રભાાં રોગીન થમા ફાદ તભાભ તલદ્યાથીઓએ “Scholarship” Option ય ક્રીક
 દડજજટર ગજ
કયીને જ ઓનરાઇન એપ્રામ કયલાની કાભગીયી કયલાની યશેળે. અન્મ કોઇ જગ્માએથી તલદ્યાથી તળષ્મવ ૃતત
મોજનાભાાં એપ્રામ થઇ ળકળે નદશ જેની તભાભ તલદ્યાથીઓએ નોંધ રેલાની યશેળે.

ુ ાાં લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે ૨૦૧૮ “Scholarship” Option ય ક્ક્રક કમાટ ફાદ “Select Financial Year” ભેનભ
૧૯ વીરેક્ટ કમેથી જો લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં કોઇ તળષ્મવ ૃતતની અયજી ઓનરાઇન કયે ર શળે
તો તે અયજી જોઇ ળકાળે અને િાલ ુ લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલા ભાટે “Select
ુ ાાં લટ ૨૦૧૯-૨૦ જ વીરેક્ટ કયલાન ુ યશેળે.
Financial Year” ભેનભ
 જે તલદ્યાથીઓએ ગત લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં

ુ ાય તળષ્મવ ૃતત
ઓનરાઇન અયજી કયે ર શતી અને તનમભોનવ

ુ ર અયજી ઓટોભેટીક “Renewal” ભોડભાાં મક
ુ લાભાાં
ભેલેર શતી તેલા તલદ્યાથીઓની િાલ ુ લટની યીન્યઅ
આલેર છે એટરે કે તેલા તલદ્યાથીઓએ ફ્રેળ એપ્રામ કયલાન ુ નથી “Renewal” ફટન ય ક્ક્રક કયી
ુ ર ભાટે જરૂયી એલી ગત લટની ભાકટ ળીટ, િાલ ુ
ોતાની તભાભ તલગતો િકાવી રેલાની યશેળે અને યીન્યઅ
લટની પી બમાટ ની શોંિ તલગે યે અડેટ કયી અયજી વેન્ડ કયલાની યશેળે. જો આલકના દાખરાને ત્રણ લટ
 ૂણટ થમેર શોમ કે આલકભાાં કોઇ પેયપાય થમેર શોમ તો તે ણ પયી અરોડ કયલાના યશેળે.
 જે તલદ્યાથીઓને ગત લે તળષ્મવ ૃતત ભે ર શતી અને તેન ુ પોભટ િાલ ુ લે ઓટોભેટીક “Renewal” ભોડભાાં ન
ુ ાાં જઇને લટ ૨૦૧૯-૨૦ વાંદ કયીને
જોલા ભે તો તેલા તલદ્યાથીઓએ “Request a New Service” ભેનભ
રાગ ુ ડતી મોજનાભાાં ફ્રેળ પોભટ બયી અયજી કયલાની યશેળે.
ુ ૂચિત જનજાતતના તલદ્યાથીઓએ ફ્રેળ અયજી કયલાની છે તેણે દડજજટર ગજ
ુ યાત ોટટ ર ઓન કયી
 જે અનસ
“Login” ભેન ુ ય ક્રીક કયી “Citizen Login”ભાાં જઇ ોતાના Id-Passwordથી રોગીન કયલાન ાંુ યશેળે.
ુ ાાં લટ ૨૦૧૯-૨૦
રોગીન કમાટ ફાદ “Scholarship” Option ભાાં જઇ “Select Financial Year” ભેનભ
વીરેક્ટ કયી “Request a New Service” ય કરીક કયલાન ાંુ યશેળે ત્માયફાદ “ST(Scheduled Tribe)”
શેદડિંગના નીિે દળાટ લેર મોજના ૈકી જે મોજનાભાાં ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેના ય ક્રીક કયી એપ્રામ
ુ ફની તભાભ તલગતો જેલી કે Registration
કયલાન ુ યશેળે. મોજના ાંવદ કમાટ ફાદ તલદ્યાથીએ ભાગ્મા મજ
Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail તલગે યે િીલટ  ૂલટક બયલાની યશેળે અને
Attachmentભાાં રાગ ુ ડતા તભાભ ડોક્યુભેન્ટ Upload કયલાના યશેળે. તભાભ તલગતો અને ડોક્યુભેન્ટ
Upload અરોડ થઇ ગમા ફાદ તલદ્યાથીએ ોતાનો તાજેતયનો ાવોટટ વાઇઝનો પોટો અરોડ કયલાનો
ુ ે ય
ુ ી અયજીત્રક બયાઇ ગમા ફાદ પાઇનર કયી Submit કયલાન ુ યશેળે જેથી અયજી
યશેળે અને ય
તલદ્યાથીના વફાંતધત ળાા/કોરેજના રોગીનભાાં ઓનરાઇન જતી યશેળે. ઓનરાઇન અયજી થઇ ગમા ફાદ
ુ ર તલદ્યાથીએ તેની તપ્રન્ટ કાઢી જરૂયી વાધતનક ય
ુ ાલા અયજી વાથે ચફડાણ કયી
ફ્રેળ તથા યીન્યઅ
ળાા/કોરેજને જભા કયાલલાના યશેળે.

(તલદ્યાથીઓ ભાટે અન્મ સ ૂિનાઓ)
 તભાભ તલદ્યાથીઓએ આધાયકાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેન ાંુ રીકીંગ (વીડીંગ) કયવ ાંુ જરૂયી છે . આથી તભાભ
તલદ્યાથીઓ તેભના આધાય કાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેન ાંુ રીકીંગ (વીડીંગ) જો ફાકી શોમ તો તાત્કાચરક
ુ ી ાડી રીકીંગ કયાલી દે તેલી તલનાંતી કયલાભાાં આલે છે .
ોતાની ફેન્કને તલગતો ય
ુ યાત ોટટ ર યથી ડાઉનરોડ કયીને
 શોસ્ટેરભાાં યશેતા તલદ્યાથીએ શોસ્ટેરય અંગે ન ાંુ વટીપીકેટ દડજજટર ગજ
શોસ્ટેરના વફાંતધત વિાતધકાયીશ્રીના વશી/તવક્કા કયાલીને સ્કેન કયીને અરોડ કયલાન ુ યશેળે. જે એપ્રામ
ુ ાાં વયકાય ભાન્મ યજીસ્ટડટ થમેર
કયતી લખતે “Instruction” ેજ યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. લધભ
છાત્રારમભાાં યશેતા તલદ્યાથીઓએ જ શોસ્ટેરય તયીકે પોભટ બયલાન ુ યશેળે.
ુ ૂચિત જનજાતતના ધો:૧૧ તથા ૧૨ના ાત્રતા ધયાલતા તલદ્યાથીઓને
 ળૈક્ષચણક લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે અનસ
ુ ીભાાં તેભજ ફાકીના
તા:૨૦/૦૮/૨૦૧૯ સધ

કોરેજ/યતુ નલવીટી/ITI/વાંસ્થા તલગે યે કક્ષાના ાત્રતા ધયાલતા

ુ ીભાાં દડજજટર
તલદ્યાથીઓને તળષ્મવ ૃતત/વશામ ભેલલા ભાટે તા:૨૧/૦૮/૨૦૧૯ થી ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ સધ
ુ યાત ોટટ ર ય રાગ
ુ ડતી મોજનાઓભાાં ચફનચ ૂક Online અયજીઓ કયલાની યશેળે.
ગજ
ુ યાતના મ ૂલતની શોમ તેલા અનસ
ુ ૂચિત જનજાતતના તલદ્યાથીઓ ગજ
ુ યાત યાજમ ફશાય (Out Stateભાાં)
 ગજ
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાભાાં અભ્માવ કયતાાં શોમ તો તેઓએ ણ Online જ અયજી કયલાની યશેળે અને કયે ર
અયજીપોભટ વાથે અરોડ કયે ર તભાભ ડોક્યુભેન્ટની નકર તથા વાંસ્થાની ભાન્મતા, તેના અભ્માવક્રભની
ભાન્મતા અને વાંસ્થાની પી ભાંજૂયીના આદે ળની નકર વાંસ્થાના પોયલડીગ વાથે મ ૂ લતનના જજલ્રાની
કિેયીએ જભા કયાલલાની યશેળે.
 જે તલદ્યાથીઓએ ફ્રી-ળીકાડટ કઢાલી એડભીળન ભેલેર શોમ તેલા તલદ્યાથીઓએ “(BCK-6.1) Post Matric
Scholarship for SC Students (GOI) (Freeship Card Students Only)” મોજનાભાાં જ એપ્રામ કયલાન ુ
યશેળે. ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથી ઓનરાઇન એપ્રામ નદશ કયે તો તેલા તલદ્યાથીની તળક્ષણપી જે તે
કોરેજ/વાંસ્થાને ભી ળકળે નદશ જેની જલાફદાયી જે તે તલદ્યાથી/વાંસ્થાની યશેળે.
 તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન અયજી કયે ર શળે અને તેને પાઇનર વફભીટ કયલાભાાં નદશ આલેર શોમ કે
એપ્રીકેળનની પ્રીન્ટ ોતાની વાંસ્થાભાાં તભાભ ડોક્યુભેન્ટ વશીત જભા કયાલેર નશી શોમ તો તેલા તલદ્યાથીની
અયજી ધ્માને રેલાભાાં નદશ આલે જે ધ્માને રેલાન ુ યશેળે.

 તલદ્યાથીએ આધાય નાંફય વાથે રીંક કયે ર શોમ તે એકાઉન્ટ નાંફય ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે નાખલાનો
યશેળે. ફેંકની ળાખાનો IFS કોડ ણ ધ્માન યાખીને નાખલાનો યશેળે. જે તલદ્યાથીનો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય/
આધાય નાંફય વાથે રીંક ન થમેર શોમ તેને તેની ફેંક ળાખાભાાં જઇને આધાય વીડીંગ ભાટેન ાંુ પોભટ બયીને
ુ ફ KYC(KNOW YOUR
વીડીંગ કયાલલાન ાંુ યશેળે. અને ફેકન ાંુ ખાત ુ િાલ ુ યશે તથા ફેંકના તનમભ મજ
CUSTMER)પોભટ બયે ર છે કે નશીં તેની ખાતયી કયલાની યશેળે. તેભજ તલદ્યાથી દ્રાયા જો પોભટ બયતી લખતે
ખોટો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય નાખલાભાાં આલળે અને તળષ્મવ ૃતત અન્મ ખાતાભાાં જભા થળે તો તે અંગે ની વાં ૂણટ
જલાફદાયી તલદ્યાથીની યશેળે.
 ઘણા તલદ્યાથીઓએ ોતાન ુ ફેંક ખાત ુ રાાંફા વભમથી ઓયે ટ કયે ર ન શોમ (એટરે કે ફેંક ખાતાભાાં ૈવા
ઉાડલાનો કે જભા કયલાનો કોઇ વ્મલશાય કયે ર ન શોમ) તેઓના ખાતા ડોયભેન્ટ કે સ્થચગત થઇ ગમેર શોમ
છે . આલા ખાતાભાાં તળષ્મવ ૃતત જભા થઇ ળકતી નથી જેથી તભાભ તલદ્યાથીઓએ તળષ્મવ ૃતતનુ પોભટ બયતી
લખતે ોતાન ુ ખાત ુ ડોયભેન્ટ કે સ્થચગત થઇ ગમેર નથી તેની ખાતયી ફેંકભાાં ખાવ કયી રેલાની યશેળે જેથી
ઓનરાઇન તળષ્મવ ૃતત જભા કયતી લખતે મશ્ુ કેરી ઉબી ન થામ.
 તલદ્યાથીએ ોતાના અભ્માવક્રભની તલગત ૂ ૂફ જ વાલધાની  ૂલટક વાંદ કયલાની યશેળે. જો તલદ્યાથી દ્વાયા
કોઇ ખોટી વાંસ્થા અથલા ખોટો અભ્માવક્રભ વાંદ કયલાભાાં આલળે તો તેની અયજી કોઇ અન્મ ળાા / કોરેજ
/ યતુ નલતવિટીને Online Send થઇ જળે. જો આલી કોઇ યીસ્સ્થતત ઉબી થળે તો તે અંગે ની જલાફદાયી
તલદ્યાથીની યશેળે.
ુ ા ન ભે તો તે
 તલદ્યાથી દ્વાયા ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે જો તેના ોતાના અભ્માવક્રભની તલગત ભેનભ
અંગે ની જાણ તેની વાંસ્થાને કયલાની યશેળે. અને ત્માયફાદ જો વાંસ્થા તે અભ્માવક્રભ ોતાના રોગીનભાાં જઇ
અડેટ કયળે તો તલદ્યાથી તે અભ્માવક્રભ વીરેક્ટ કયી ળક્ળે.
 તલદ્યાથી દ્વાયા કોઇણ પ્રકાયની ભાદશતી ખોટી બયલાભાાં/ વાંદ કયલાભાાં આલળે અથલા કોઇ ભાદશતી
છુાલલાભાાં આલળે તો તેને કોઇણ યીતે પયીથી સ્કોરયળીન ુ પોભટ બયલા દે લાભાાં આલળે નશી. જો
તલદ્યાથી ખોટી યીતે ભાદશતી છુાલી તળષ્મવ ૃતત ભેલલાનો પ્રમાવ કયળે તો તેને તળષ્મવ ૃતત ભાટે બ્રેકરીસ્ટ
કયી દે લાભાાં આલળે. તલદ્યાથીઓને તલનાંતી છે કે પયીથી ડુપ્રીકેટ એપ્રીકેળન બયલાનો પ્રમત્ન ન કયે .

ુ ીની યાશ ન જોલી વાંસ્થાના ભાગટ દળટન શેઠ
 તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન એપ્રીકેળન બયલાની છે લ્રી તાયીખ સધ
ફને તેટલ ુ જરદી પોભટ બયી દે લા તલનાંતી છે .
ુ ર
 તલદ્યાથીએ વત્ર  ૂરૂ થલાની અંદાજજત તાયીખ વાંસ્થા ાવેથી ભેલી રેલાની યશેળે. જે તલદ્યાથીઓ યીન્યઅ
ુ ટ જ ફાદના ભદશનાની
છે તે તલદ્યાથીઓની ળરૂઆતની તાયીખ અગાઉન ુ વત્ર રૂુ થય ુ શત ુ ત્માયના તત
નાખલાની યશેળે અને ફ્રેળ તલદ્યાથીઓના દકસ્વાભાાં તલદ્યાથીએ જ્માયથી એડતભળન રીધેર શોમ તે જ તાયીખ
નાખલાની યશેળે. (અત્રે તલદ્યાથીઓએ લાતિક તાયીખ નાખલાની યશેળે. વેભેસ્ટયની કે છ ભદશનાની તાયીખ
નાખલાની યશેળે નદશ.)
ુ ાય
 તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
ભાકટ ળીટ અરોડ કયલાની યશેળે તથા વાંસ્થાને જભા કયલાના યશેળે.
 ધોયણ:૧૦ ફાદ કોઇણ તફક્કે અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવ ૃતતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફન ુ વોગાંધનામ ુ કયી
અરોડ કયલાન ુ યશેળે અને અયજી વાથે વાંસ્થાને યજુ કયલાન ુ યશેળે.
ુ ાયા લધાયા કયી ળકળે નદશ
 તલદ્યાથી અયજી ઓનરાઇન પાઇનર વફભીટ કયળે ત્માયફાદ કોઇ સધ
ુ ાયો/લધાયો કયલાની જરૂયીમાત ઉબી થામ તો ોતાની વાંસ્થાને અયજી યત
તલદ્યાથીઓએ જો કોઇ સધ
ુ ાયા લધાયા કયી ળકળે.
કયલાન ુ કશેલાન ુ યશેળે. ત્માયફાદ તલદ્યાથી કોઇ સધ
 ગ્રામ્મકક્ષાએ તલદ્યાથી Egram વેન્ટય યથી ોતાન ુ પોભટ ઓનરાઇન બયાલી ળકળે.
ુ યાત ોટટ રના પ્રશ્ને જરૂય જણામે શેલ્ ડેસ્ક નાં 18002335500 ય વાંકટ કયલાનો
 તલદ્યાથીએ ડીઝીટર ગજ
યશેળે.

ુ ફની તલગતો ોતાની વાથે
(તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતા શેરા નીિે મજ
ુ ફના તભાભ ડોક્યુભેન્ટ સ્કેન કયીને યાખલા)
પયજીમાત યાખીને ફેવવ ાંુ તથા નીિે મજ


તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે ખાવ ધ્માનભાાં યાખલાન ુ છે કે તેન ુ ોતાન ુ ઇ-ભેઇર એડ્રેવ
શોવ ાંુ જરૂયી છે જો તે ન શોમ તો તેને તાત્કાચરક ઇ-ભેઇર આઇ.ડી ફનાલલાન ાંુ યશેળે.



ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે તલદ્યાથીના ભોફાઇર નાંફય ય OTP (ONE TIME PASSWORD) આલળે.
ુ નાઓ આલળે જેથી ોતાનો ભોફાઇર તળષ્મવ ૃતત ન ભે ત્મા
તેભજ બતલષ્મભાાં જરૂયી ભેવેજ તથા સિ
ુ ી કામટયત શારતભાાં યશે તે તલદ્યાથીઓએ ખાવ ધ્માનભાાં યાખવ.ુ
સધ



તલદ્યાથીના વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા જાતતના દાખરાની સ્લ પ્રભાચણત નકર.



વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા આલકના દાખરાની સ્લ પ્રભાચણત નકર. (જો તતા શમાત
ન શોમ તો તેલા દકસ્વાભાાં તતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-તતાએ છૂટાછે ડા રીધા શોમ છુટાછે ડાનો
આદે ળ/આધાય યજૂ કમેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશેળે.) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના
ુ ફ ત્રણ લટ સધ
ુ ી ભાન્મ યશેળે)
તનમભ મજ



ુ ાય
તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
પ્રભાચણત ભાકટ ળીટની નકર



ુ ની પ્રથભ ાની નકર જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા
ફેંક ાવબક
ુ ન શોમ તો Cancel િેક અરોડ કયલો જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી
દળાટ લેર શોમ /જો ાવબક
કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા દળાટ લેર શોમ



આધાયકાડટ ની નકર



ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવ ૃતતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફ વોગાંધનામ ુ



ુ ો ોટટ ર ઉય
જે તલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશેતા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેન ાંુ વટીપીકેટ (જેનો નમન
ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રીના વશી તવક્કા કયાલલાનાાં યશેળે)



શારના અભ્માવક્રભના ળૈક્ષચણક લટભાાં પ્રલેળ ભેલેર તાયીખ તથા ળૈક્ષચણક લટ  ૂણટ થલાની
અંદાજીત તાયીખ (જે વાંસ્થા ાવેથી ભી યશેળે)



તલદ્યાથીએ બયે ર પીની શોંિ (લાતિક)



ાવોટટ વાઇઝનો પોટો



જો તલદ્યાથી દદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગે ન ુ વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર



તલદ્યાથીના દયચણત દકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર

(તલદ્યાથીએ પાઇનર તપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્મા ફાદ તેઓએ અયજીભાાં વશી કયીને નીિે
ુ ફના ડોક્યુભેન્ટ વાથે જે તે ળાા/કોરેજ/વાંસ્થાભાાં જભા કયાલલાના યશેળે)
મજ


તલદ્યાથીના વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા જાતતના દાખરાની સ્લ પ્રભાચણત નકર યજુ
કયલી.



વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા લારીના આલકના દાખરાની સ્લ પ્રભાચણત નકર. જો
લારી વયકાયી નોકયી કયતા શોમ તો તેલા વાંજોગોભાાં પોભટન:ાં ૧૬ ણ વાથે યજુ કયવ.ુ (જો તતા શમાત
ન શોમ તો તેલા દકસ્વાભાાં તતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-તતાએ છૂટાછે ડા રીધા શોમ છુટાછે ડાનો
આદે ળ/આધાય યજૂ કમેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશેળે.) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના
ુ ફ ત્રણ લટ સધ
ુ ી ભાન્મ યશેળે) )
તનમભ મજ



ુ ાય
તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
પ્રભાચણત ભાકટ ળીટની નકર યજુ કયલી



ુ ની પ્રથભ ાની નકર જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા
ફેંક ાવબક
ુ ન શોમ તો Cancel િેક જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC),
દળાટ લેર શોમ /જો ાવબક
ફેંકની ળાખા દળાટ લેર શોમ તે યજુ કયલો.



ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવ ૃતતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફ વોગાંધનામ ુ
યજુ કયવ.ુ



ુ ો ોટટ ર
જે તલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશેતા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેન ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ (જેનો નમન
ઉય ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રીના વશી તવક્કા કયાલલાનાાં યશેળે)



તલદ્યાથીએ બયે ર પીની શોંિ યજુ કયલી. (ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથીને રાગ ુ ડળે નદશ.)



જો તલદ્યાથી દદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગે ન ુ વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર
યજુ કયવ.ુ



તલદ્યાથીની(કન્મા)ના દયચણત દકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ



ુ ાાંચગક ય
ુ ાલા
જરૂય ડયે જજલ્રા અતધકાયીશ્રી દ્રાયા ભાાંગલાભાાં આલતા આન

ુ યાત યાજ્મ ગાાંધીનગય (ત્રક-અ)
આદદજાતત તલકાવ તલબાગ , ગજ
ભાત્ર અનુસ ૂચિત જનજાતતના તલદ્યાથીઓએ Digital Gujarat Portal ભાયપત Online અયજી કયલાની થતી મોજનાઓની તલગત
અ.
1

મોજનાનુાં નાભ

Umbrella Scheme for Education of ST
Students Post-Matric Scholarships
(VKY-6.1)

આલક ભમાટદા
રૂ. ૨.૫૦ રાખ

કુ ભાય કે કન્મા
કુ ભાય અને
કન્મા

વશામની તલગત
તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર

યીભાકટ વ
- ધો૧૧-૧૨, કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર
- ફ્રીળીકાડટ લગયના તલદ્યાથીઓએ જ એપ્રામ કયવુ.

- કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર

1A

Umbrella Scheme for Education of ST
Students Post-Matric Scholarships
(Freeship Card Students Only) (VKY6.1)

રૂ. ૨.૫૦ રાખ

કુ ભાય અને
કન્મા

તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર

- ભાત્ર ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથીઓએ જ એપ્રામ કયવુ

- ફ્રીળી-કાડટ ધયાલતા તલદ્યાથી ઓનરાઇન એપ્રામ નદશ કયે તો તલદ્યાથી તથા
વાંસ્થાને તળષ્મવ ૃતત/તળક્ષણપી ભી ળકળે નદશ જેની નોંધ રેલી.

- વદયહુાં મોજનાભાાં ભાત્ર તળક્ષણપી કોરેજના ખાતાભાાં વીધી જભા કયલાભાાં
આલળે જ્માયે અન્મ વશામ તલદ્યાથીના ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલળે.

2

Post-Matric
Scholarship
For
girls(Having annual family income
more than 2.50 Lac) (VKY-6)

આલકભમાટદા ધ્માને રીધા
તવલામ

ભાત્ર કન્મા

તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર

- ધો૧૧-૧૨, કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર
- ફ્રીળીકાડટ લગયના તલદ્યાથીઓએ જ એપ્રામ કયવુ.
- કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર

2A

Post-Matric Scholarship For
girls(Having annual family income
more than 2.50 Lac) (Freeship
Card/Medical Loan Student Only)
(VKY-6)

આલકભમાટદા ધ્માને રીધા
તવલામ

ભાત્ર કન્મા

ભાત્ર તનબાલ ખિટ
ભલાાત્ર

- ભાત્ર ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથીનીઓએ જ એપ્રામ કયવુ

- ફ્રીળી-કાડટ ધયાલતી તલદ્યાથીની ઓનરાઇન એપ્રામ નદશ કયે તો તલદ્યાથીની
તથા વાંસ્થાને તળષ્મવ ૃતત/તળક્ષણપી ભી ળકળે નદશ જેની નોંધ રેલી.

- વદયહુાં મોજનાભાાં ભાત્ર તળક્ષણપી કોરેજના ખાતાભાાં વીધી જભા કયલાભાાં
આલળે જ્માયે અન્મ વશામ તલદ્યાથીનીના ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલળે.

3

4

5

Food Bill Assistance to ST Students (VKY-7)

Financial Assistance to Purchase of
Instruments and other Stationary for
Medical and Engineering Students
(VKY-7)

Swami Vivekanand Scholarship for ST
Students studying in ITI (VKY-1)

રૂ. ૪.૫૦ રાખ

રૂ. ૨.૫૦ રાખ

કુ ભાય અને
કન્મા

કુ ભાય અને
કન્મા

૧૨૦૦/- ભાતવક વશામ
૧૦૦૦૦/- Medical

૫૦૦૦/- Engineering
૩૦૦૦/- Diploma

- વાંસ્થા(કોરેજ) વાંરગ્ન છાત્રારમભાાં યશી અભ્માવ કયતા તલદ્યાથીઓને જ
બોજનફીર ભલા ાત્ર છે .

- Medical, Engineering, Diplomaના પ્રથભ લટભાાં અભ્માવ કયતા
અનુ.જનજાતતના તલદ્યાથીઓને જ ભલાાત્ર છે .

૧)આઇ.ટી.આઇ.રૂ.૪૦૦/ળશેયી તલસ્તાય: રૂ. ૧.૫૦ રાખ

ગ્રામ્મ તલસ્તાય: રૂ. ૧.૨૦ રાખ

કુ ભાય અને
કન્મા

ભાતવક
(૨) ધાંધાકીમ એક લટના

- ITIભાાં અભ્માવ કયતા અનુ.જનજાતતના તલદ્યાથીઓને ભલાાત્ર

કોટ ભાટે રૂ. ૧૨૫/- ભાતવક
6

Coaching Assistance for Compititive

રૂ. ૪.૫૦ રાખ

કુ ભાય અને

રૂ.૧૫૦૦૦/-

- અનુ.જનજાતતના તલધાથીઓ ખાનગી ટયુળન વશામની મોજનાનો રાબ રઇ

exam and additional tution Assistance
for during couse of study
(VKY -8 for demand-96)

કન્મા

ધો.૧૧ અને ૧યભાાં તલજ્ઞાનઅને તલજ્ઞાન પ્રલાશ તવલામ તથા ભેડીકર અને
એતન્જનીમયીંગ, ોરીટે કનીક, ગુજકે ટ, જી.વેટ, ી.એભ.ટી, ીઇટી, સ્રેટ અને
નેટની યીક્ષાભાાં વપતા ભેલી ઉચ્િિભ કાયકીદી ફનાલલા ભાટે ખાનગી

(VKY_7 for demand-93 )

ટયુળન કયલા ભાટે વશામ આલાભાાં આલે છે .
- ધો:૧૦ભાાં ૬૦% કે તેથી લધુ ટકા આલેર શોલા જોઇએ
7

Financial Assistance for 12th passed
out ST student for the purchase of
Tablet. (VKY -16)

આલક ભમાટદા નથી.

કુ ભાય અને
કન્મા

રૂ. ૧૦૦૦/-

- અનુ.જનજાતતના જે તલદ્યાથીએ તળક્ષણ તલબાગની ટે ફરેટ મોજના શેઠ
રૂ.૧૦૦૦/- બયીને ટે ફરેટ ભેલેર શોમ તે તલદ્યાથીને આ મોજના શેઠ
રૂ.૧૦૦૦/- યત ભલાાત્ર છે .

નોંધ: તલદ્યાથીએ ક્રભ નાં:૧ તથા ક્રભ નાં: ૨ ૈકીની કોઇણ ૧ જ મોજનાભાાં ઓનરાઇન પોભટ બયલાનુ છે , ઉક્ત તભાભ તલગતો ભાગટદળટન ુયતી છે આખયી

