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( તલદ્યાથીએ અયજી કયલાની યીત ) 
 

 પ્રથભ તલદ્યાથીઓએ Digital Gujarat Portal લેફવાઇટ ય Citizen તયીકે નવુાં યજીસ્ટે્રળન કયલાન ુયશળેે. 
નવ ુયજીસ્ટે્રળન આધાય નાંફય ,  E-mail ID, ભોફાઇરનાં તેભજ ોતે નક્કી કયેર ાવલડટ દ્વાયા કયાલલાનુાં 
યશળેે. યજીસ્ટે્રળન લખતે E-mail ID અને ભોફાઇરનાં પયજીમાત નાખલાનો શોલાથી તલદ્યાથીઓનુાં E-mail-ID 
અને ભોફાઇર નાંફય શોલો પયજીમાત છે . (વદયહુાં ભોફાઇર નાંફય જ્મા સધુી વાંણૂટ અભ્માવક્રભની 
તળષ્મવતૃત/વશામ ભી ન જામ ત્મા સધુી િાલ ુશારતભાાં યાખલા તલનાંતી છે.) યજીસ્ટે્રળન થમા ફાદ  
તલદ્યાથીએ ોતાના ભોફાઇર નાંફય/આધાયકાડટ / Email Idને યઝુયનેભ તથા જે ાવલડટ ફનાલેર શોમ 
તેનો ઉમોગ કયી  નુઃ Login કયી ોતાની પ્રોપાઇર (My Profile) Update કયલાની યશળેે. 

 

 જે તલદ્યાથીએ અગાઉ ડડજજટર ગજુયાત ોટટર ય પ્રોપાઇર યજીસ્ટે્રળન કયાલેર શોમ (જેભ કે લટ ૨૦૧૭-
૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં તળષ્મવતૃત મોજના ભાટે ઓનરાઇન એપ્રામ કયેર શોમ, ટેફરેટ ભાટે અયજી કયેર 
શોમ કે ોટટરની અન્મ તળષ્મવતૃત મોજનાઓભાાં રાબ રેલા અયજી કયેર શોમ) તેઓએ પયીથી યજીસ્ટે્રળન 
કયાલલાનુાં યશળેે નશી. તેઓ વીધા અગાઉના Login ID-Password લડ ેરોગીન કયી જે તે રાગ ુડતી 
મોજનાભાાં વીધી અયજી કયી ળકળે. 

 

 જે તલદ્યાથીઓ ગત લટનો ોતાનો ID-Password ભરુી ગમેર શોમ તે તલદ્યાથીઓએ “Forget Password” 
ય ક્રીક કયી ોતાના યજીસ્ટડટ ભોફાઇર ય OTP ભેલી નલો ાવલડટ ફનાલી રેલાનો યશળેે. નલો 
ાવલડટ ભળ્મા ફાદ ોતાનો ભોફાઇર નાંફય UserID યશળેે અને ાવલડટ જે નલો ફનાલેર છે તે યશળેે. 
“Forget Password” ભેન ુડડજજટર ગજુયાત ોટટરય રોગીન ેજ ય ઉરબ્ધ છે. 

 

 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. 

 

 ડડજજટર ગજુયાત ોટટરભાાં રોગીન થમા ફાદ તભાભ તલદ્યાથીઓએ “ Scholarship” Option ય ક્રીક 
કયીને જ ઓનરાઇન એપ્રામ કયલાની કાભગીયી કયલાની યશળેે. અન્મ કોઇ જગ્માએથી તલદ્યાથી તળષ્મવતૃત 
મોજનાભાાં એપ્રામ થઇ ળકળે નડશ જેની તભાભ તલદ્યાથીઓએ નોંધ રેલાની યશળેે. 

 



 “Scholarship” Option ય ક્ક્રક કમાટ ફાદ “Select Financial Year” ભેનભુાાં લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે ૨૦૧૮-
૧૯ વીરેક્ટ કમેથી જો લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં કોઇ તળષ્મવતૃતની અયજી ઓનરાઇન કયેર શળે 
તો તે અયજી જોઇ ળકાળે અને િાલ ુલટ ૨૦૧ ૯-૨૦ ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલા ભાટે “ Select 

Financial Year” ભેનભુાાં લટ ૨૦૧૯-૨૦ જ વીરેક્ટ કયલાન ુયશળેે. 
 

 જે તલદ્યાથીઓએ ગત લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં  ઓનરાઇન અયજી કયેર શતી અને તનમભોનવુાય તળષ્મવતૃત 
ભેલેર શતી તેલા તલદ્યાથીઓની િાલ ુલટની યીન્યઅુર અયજી ઓટોભેટીક “ Renewal” ભોડભાાં મકુલાભાાં 
આલેર છે એટરે કે તેલા તલદ્યાથીઓએ ફે્રળ એપ્રામ કયલાન ુનથી “ Renewal” ફટન ય ક્ક્રક કયી 
ોતાની તભાભ તલગતો િકાવી રેલાની યશળેે અને યીન્યઅુર ભાટે જરૂયી એલી ગત લટની ભાકટળીટ, િાલ ુ
લટની પી બમાટની શોંિ તલગેયે અડટે કયી અયજી વેન્ડ કયલાની યશળેે. જો આલકના દાખરાને ત્રણ લટ 
ણૂટ થમેર શોમ કે આલકભાાં કોઇ પેયપાય થમેર શોમ તો તે ણ પયી અરોડ કયલાના યશળેે. 

 

 જે તલદ્યાથીઓને ગત લે તળષ્મવતૃત ભેર શતી અને તેન ુપોભટ િાલ ુલે ઓટોભેટીક “Renewal” ભોડભાાં ન 
જોલા ભે તો તેલા તલદ્યાથીઓએ “ Request a New Service” ભેનભુાાં જઇને લટ ૨૦૧૯-૨૦ વાંદ કયીને 
રાગ ુડતી મોજનાભાાં ફે્રળ પોભટ બયી અયજી કયલાની યશળેે. 

 

 જે અનસુચૂિત જાતતના તલદ્યાથીઓએ ફે્રળ અયજી કયલાની છે તેણે ડડજજટર ગજુયાત ોટટર ઓન કયી 
“Login” ભેન ુય ક્રીક કયી “ Citizen Login”ભાાં જઇ ોતાના Id-Passwordથી રોગીન કયલાનુાં યશળેે. 
રોગીન કમાટ ફાદ “ Scholarship” Option ભાાં જઇ “ Select Financial Year” ભેનભુાાં લટ ૨૦૧ ૯-૨૦ 
વીરેક્ટ કયી “Request a New Service” ય કરીક કયલાનુાં યશળેે ત્માયફાદ “ SC(Director Scheduled 

Caste Welfare)” શડેડિંગના નીિે દળાટલેર મોજના ૈકી જે મોજનાભાાં ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેના ય ક્રીક 
કયી એપ્રામ કયલાન ુયશળેે. મોજના ાંવદ કમાટ ફાદ તલદ્યાથીએ ભાગ્મા મજુફની તભાભ તલગતો જેલી કે 
Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail તલગેયે િીલટ લૂટક બયલાની 
યશળેે અને Attachmentભાાં રાગ ુડતા તભાભ ડોક્યભેુન્ટ Upload કયલાના યશળેે. તભાભ તલગતો અને 
ડોક્યભેુન્ટ Upload અરોડ થઇ ગમા ફાદ તલદ્યાથીએ ોતાનો તાજેતયનો ાવોટટ  વાઇઝનો પોટો 
અરોડ કયલાનો યશળેે અને યેુયુી અયજીત્રક બયાઇ ગમા ફાદ પાઇનર કયી Submit કયલાન ુયશળેે 
જેથી અયજી તલદ્યાથીના વફાંતધત ળાા/કોરેજના રોગીનભાાં ઓનરાઇન જતી યશળેે. ઓનરાઇન અયજી થઇ 
ગમા ફાદ ફે્રળ તથા યીન્યઅુર તલદ્યાથીએ તેની તપ્રન્ટ કાઢી જરૂયી વાધતનક યુાલા અયજી વાથે ચફડાણ કયી 
ળાા/કોરેજને જભા કયાલલાના યશળેે. 



(તલદ્યાથીઓ ભાટે અન્મ સિૂનાઓ) 

 તભાભ તલદ્યાથીઓએ આધાયકાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેનુાં રીકીંગ (વીડીંગ) કયવુાં જરૂયી છે. આથી  તભાભ 

તલદ્યાથીઓ તેભના આધાય કાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેનુાં રીકીંગ (વીડીંગ) જો ફાકી શોમ તો તાત્કાચરક 

ોતાની ફેન્કને તલગતો યુી ાડી રીકીંગ કયાલી દે તેલી તલનાંતી કયલાભાાં આલે છે. 

 શોસ્ટેરભાાં યશતેા તલદ્યાથીએ શોસ્ટેરય અંગેનુાં વટીપીકેટ ડડજજટર ગજુયાત ોટટર યથી ડાઉનરોડ કયીને 

શોસ્ટેરના વફાંતધત વિાતધકાયીશ્રીના વશી/તવક્કા કયાલીને સ્કેન કયીને અરોડ કયલા ન ુયશળેે. જે એપ્રામ 

કયતી લખતે “ Instruction” ેજ યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. લધભુાાં વયકાય ભાન્મ યજીસ્ટડટ થમેર 

છાત્રારમભાાં યશતેા તલદ્યાથીઓએ જ શોસ્ટેરય તયીકે પોભટ બયલાન ુયશળેે. 

 ળૈક્ષચણક લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે અનસુચૂિત જાતતના ધો:૧૧ તથા ૧૨ના ાત્રતા ધયાલતા તલદ્યાથીઓને 

તા:૨૯/૦૭/૨૦૧૯ થી તા:૨૦/૦૮/૨૦૧૯  સધુીભાાં તેભજ ફાકીના  કોરેજ/યતુનલવીટી/ ITI/વાંસ્થા તલગેયે 

કક્ષાના ાત્રતા ધયાલતા તલદ્યાથીઓને તળષ્મવતૃત/વશામ ભેલલા ભાટે તા:૨૧/૦૮/૨૦૧૯ થી ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

સધુીભાાં ડડજજટર ગજુયાત ોટટર ય રાગુડતી મોજનાઓભાાં ચફનચકૂ Online અયજીઓ કયલાની યશળેે. 

 ગજુયાતના મૂલતની શોમ તેલા અનસુચૂિત જાતતના તલદ્યાથીઓ ગજુયાત યાજમ ફશાય  ( Out Stateભાાં) 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાભાાં અભ્માવ કયતાાં શોમ તો તેઓએ  ણ Online જ અયજી કયલાની યશળેે અને કયેર 

અયજીપોભટ વાથે અરોડ કયેર તભાભ ડોક્યભેુન્ટની નકર તથા વાંસ્થાની ભાન્મતા , તેના અભ્માવક્રભની 

ભાન્મતા અને વાંસ્થાની પી ભાંજૂયીના આદેળની નકર વાંસ્થાના પોયલડીગ વાથે મૂ લતનના જજલ્રાની 

કિેયીએ જભા કયાલલાની યશળેે. 

 જે તલદ્યાથીઓએ ફ્રીળીકાડટ કઢાલી એડભીળન ભેલેર શોમ તેલા તલદ્યાથીઓએ “ (BCK-6.1) Post Matric 

Scholarship for SC Students (GOI) (Freeship Card Students Only)”  મોજનાભાાં જ એપ્રામ કયલાન ુ

યશળેે. ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથી ઓનરાઇન એપ્રામ નડશ કયે તો તેલા તલદ્યાથીની તળક્ષણપી જે તે 

કોરેજ/વાંસ્થાને ભી ળકળે નડશ જેની જલાફદાયી જે તે તલદ્યાથી/વાંસ્થાની યશળેે. 

 તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન અયજી કયેર શળે અને તેને પાઇનર વફભીટ કયલાભાાં નડશ આલેર શોમ કે 

એપ્રીકેળનની પ્રીન્ટ ોતાની વાંસ્થાભાાં તભાભ ડોક્યભેુન્ટ વશીત જભા કયાલેર નશી શોમ તો તેલા તલદ્યાથીની 

અયજી ધ્માને રેલાભાાં નડશ આલે જે ધ્માને રેલાન ુયશળેે. 



 તલદ્યાથીએ આધાય નાંફય વાથે રીંક કયેર શોમ તે એકાઉન્ટ નાંફય ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે નાખલાનો 

યશળેે. ફેંકની ળાખાનો IFS કોડ ણ ધ્માન યાખીને નાખલાનો યશળેે. જે તલદ્યાથીનો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય/ 

આધાય નાંફય વાથે રીંક ન થમેર શોમ તેને તેની ફેંક ળાખાભાાં જઇને આધાય વીડીંગ ભાટેનુાં પોભટ બયીને 

વીડીંગ કયાલલાનુાં યશળેે. અને ફેકનુાં ખાત ુિાલ ુયશ ેતથા ફેંકના તનમભ મજુફ KYC(KNOW YOUR 

CUSTMER)પોભટ બયેર છે કે નશીં તેની ખાતયી કયલાની યશળેે.  તેભજ તલદ્યાથી દ્રાયા જો પોભટ બયતી લખતે 

ખોટો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય નાખલાભાાં આલળે અને તળષ્મવતૃત અન્મ ખાતાભાાં જભા થળે તો તે અંગેની વાંણૂટ 

જલાફદાયી તલદ્યાથીની યશળેે. 

 ઘણા તલદ્યાથીઓએ ોતાન ુફેંક ખાત ુરાાંફા વભમથી ઓયેટ કયેર ન શોમ (એટરે કે ફેંક ખાતાભાાં ૈવા 

ઉાડલાનો કે જભા કયલાનો કોઇ વ્મલશાય કયેર ન શોમ) તેઓના ખાતા ડોયભેન્ટ કે સ્થચગત થઇ ગમેર શોમ 

છે. આલા ખાતાભાાં તળષ્મવતૃત જભા થઇ ળકતી નથી જેથી તભાભ તલદ્યાથીઓએ તળષ્મવતૃતન ુપોભટ બયતી 

લખતે ોતાન ુખાત ુડોયભેન્ટ કે સ્થચગત થઇ ગમેર નથી તેની ખાતયી ફેંકભાાં ખાવ કયી રેલાની યશળેે જેથી 

ઓનરાઇન તળષ્મવતૃત જભા કયતી લખતે મશુ્કેરી ઉબી ન થામ. 

 તલદ્યાથીએ ોતાના અભ્માવક્રભની તલગત ખફૂ જ વાલધાની લૂટક વાંદ કયલાની યશળેે.  જો તલદ્યાથી દ્વાયા 

કોઇ ખોટી વાંસ્થા અથલા ખોટો અભ્માવક્રભ વાંદ કયલાભાાં આલળે તો તેની અયજી કોઇ અન્મ ળાા / કોરેજ 

/ યતુનલતવિટીને Online Send થઇ જળે. જો આલી કોઇ યીસ્સ્થતત ઉબી થળે તો તે અંગેની જલાફદાયી 

તલદ્યાથીની યશળેે. 

 તલદ્યાથી દ્વાયા ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે જો તેના ોતાના અભ્માવક્રભની તલગત ભેનભુા ન ભે તો તે 

અંગેની જાણ તેની વાંસ્થાને કયલાની યશળેે. અને ત્માયફાદ જો વાંસ્થા તે અભ્માવક્રભ ોતાના રોગીનભાાં જઇ 

અડટે કયળે તો તલદ્યાથી તે અભ્માવક્રભ વીરેક્ટ કયી ળક્ળે. 

 તલદ્યાથી દ્વાયા કોઇણ પ્રકાયની ભાડશતી ખોટી બયલાભાાં/ વાંદ કયલાભાાં આલળે અથલા કોઇ ભાડશતી  

છુાલલાભાાં આલળે તો તેને કોઇણ યીતે પયીથી સ્કોરયળી ન ુ પોભટ બયલા દેલાભાાં આલળે નશી. જો 

તલદ્યાથી ખોટી યીતે ભાડશતી છુાલી તળષ્મવતૃત ભેલલાનો પ્રમાવ કયળે તો તેને તળષ્મવતૃત ભાટે બ્રેકરીસ્ટ 

કયી દેલાભાાં આલળે. તલદ્યાથીઓને તલનાંતી છે કે પયીથી ડુપ્રીકેટ એપ્રીકેળન બયલાનો પ્રમત્ન ન કયે. 

 

 



 તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન એપ્રીકેળન બયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીની યાશ ન જોલી  વાંસ્થાના ભાગટદળટન શઠે 

ફને તેટલ ુજરદી પોભટ બયી દેલા તલનાંતી છે. 

 તલદ્યાથીએ વત્ર રૂૂ થલાની અંદાજજત તાયીખ  વાંસ્થા ાવેથી ભેલી રેલાની યશળેે. જે તલદ્યાથીઓ યીન્યઅુર 

છે તે તલદ્યાથીઓની ળરૂઆતની તાયીખ અગાઉન ુવત્ર રુૂ થય ુશત ુત્માયના તતુટ જ ફાદના ભડશનાની 

નાખલાની યશળેે અને ફે્રળ તલદ્યાથીઓના ડકસ્વાભાાં તલદ્યાથીએ જ્માયથી એડતભળન રીધેર શોમ તે જ તાયીખ 

નાખલાની યશળેે. (અતે્ર તલદ્યાથીઓએ લાતિક તાયીખ નાખલાની યશળેે. વેભેસ્ટયની કે છ ભડશનાની તાયીખ 

નાખલાની યશળેે નડશ.) 

 તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયેર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવુાય 

ભાકટળીટ અરોડ કયલાની યશળેે તથા વાંસ્થાને જભા કયલાના યશળેે. 

 ધોયણ:૧૦ ફાદ કોઇણ તફકે્ક અભ્માવક્રભભાાં તટુ(બે્રક) ડરે શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો 

અભ્માવક્રભ કયેર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવતૃતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફન ુવોગાંધનામ ુકયી 

અરોડ કયલાન ુયશળેે અને અયજી વાથે વાંસ્થાને યજુ કયલાન ુયશળેે. 

 તલદ્યાથી અયજી ઓનરાઇન પાઇનર વફભીટ કયળે ત્માયફાદ કોઇ સધુાયા લધાયા કયી ળકળે નડશ 

તલદ્યાથીઓએ જો કોઇ સધુાયો/લધાયો કયલાની જરૂયીમાત ઉબી થામ તો ોતાની વાંસ્થાને અયજી યત 

કયલાન ુકશલેાન ુયશળેે. ત્માયફાદ તલદ્યાથી કોઇ સધુાયા લધાયા કયી ળકળે. 

 ગ્રામ્મકક્ષાએ તલદ્યાથી Egram વેન્ટય યથી ોતાન ુપોભટ ઓનરાઇન બયાલી ળકળે. 

 તલદ્યાથીએ ડીઝીટર ગજુયાત ોટટરના પ્રશે્ન જરૂય જણામે શલે્ ડસે્ક નાં 18002335500 ય વાંકટ  કયલાનો 

યશળેે.   



(તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતા શરેા નીિે મજુફની તલગતો ોતાની વાથે 
પયજીમાત યાખીને ફેવવુાં તથા નીિે મજુફના તભાભ ડોક્યભેુન્ટ સ્કેન કયીને યાખલા) 

 
 તલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે ખાવ ધ્માનભાાં યાખલાન ુછે કે તે ન ુોતાન ુઇ-ભેઇર એડ્રવે 

શોવુાં જરૂયી છે જો તે ન શોમ તો તેને તાત્કાચરક ઇ-ભેઇર આઇ.ડી ફનાલલાનુાં યશળેે. 
 ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે તલદ્યાથીના ભોફાઇર નાંફય ય OTP (ONE TIME PASSWORD)  આલળે. 

તેભજ બતલષ્મભાાં જરૂયી ભેવેજ ત થા સિુનાઓ આલળે જેથી ોતાનો ભોફાઇર તળષ્મવતૃત ન ભે ત્મા 
સધુી કામટયત શારતભાાં યશ ેતે તલદ્યાથીઓએ ખાવ ધ્માનભાાં યાખવ.ુ 

 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 ડકસ્વાભાાં તતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-તતાએ છૂટાછેડા રીધા શોમ છુટાછેડાનો 
આદેળ/આધાય યજૂ ક મેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશળેે. ) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના 
તનમભ મજુફ ત્રણ લટ સધુી ભાન્મ યશળેે) 

 તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયેર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવુાય 
પ્રભાચણત ભાકટળીટની નકર 

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

 આધાયકાડટની નકર 

 ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ(બે્રક) ડરે શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો 
અભ્માવક્રભ કયેર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવતૃતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફ વોગાંધનામ ુ

  જે તલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશતેા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેનુાં વટીપીકેટ (જેનો નમનુો ોટટર ઉય 
ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રીના વશી તવક્કા કયાલલાનાાં યશળેે) 

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

  તલદ્યાથીએ બયેર પીની શોંિ (લાતિક) 
  ાવોટટ  વાઇઝનો પોટો 
 જો તલદ્યાથી ડદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગેન ુવક્ષભ વિાતધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુકયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર 

 તલદ્યાથીના ડયચણત ડકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર 

 

  



   

(તલદ્યાથીએ પાઇનર તપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્મા ફાદ તેઓએ અયજીભાાં વશી કયીને નીિે 
મજુફના ડોક્યભેુન્ટ વાથે જે તે ળાા/કોરેજ/વાંસ્થાભાાં જભા કયાલલાના યશળેે) 

 

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

 

 વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુકયલાભાાં આલે રા લારીના આલકના દાખરાની સ્લ પ્રભાચણત નકર . જો 
લારી વયકાયી નોકયી કયતા શોમ તો તેલા વાંજોગોભાાં પોભટનાં:૧૬ ણ વાથે યજુ કયવ.ુ ( જો તતા શમાત 
ન શોમ તો તેલા ડકસ્વાભાાં તતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-તતાએ છૂટાછેડા રીધા શોમ છુટાછેડાનો 
આદેળ/આધાય યજૂ ક મેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશળેે. ) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના 
તનમભ મજુફ ત્રણ લટ સધુી ભાન્મ યશળેે) ) 

 

 તલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયેર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવુાય 
પ્રભાચણત ભાકટળીટની નકર યજુ કયલી 

 

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

 

 ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ(બે્રક) ડરે શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો 
અભ્માવક્રભ કયેર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની તળષ્મવતૃતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફ  વોગાંધનામ ુ
યજુ કયવ.ુ 

  

  જે તલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશતેા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ  (જેનો નમનુો ોટટર 
ઉય ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાતધકાયીશ્રીના વશી તવક્કા કયાલલાનાાં યશળેે) 

 

  તલદ્યાથીએ બયેર પીની શોંિ યજુ કયલી. (ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથીને રાગ ુડળે નડશ.) 
 

 જો તલદ્યાથી ડદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગેન ુવક્ષભ વિાતધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુકયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર 
યજુ કયવ.ુ 

 

 તલદ્યાથીની(કન્મા)ના ડયચણત ડકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ 
 

 જરૂય ડય ેજજલ્રા અતધકાયીશ્રી દ્રાયા ભાાંગલાભાાં આલતા આનુાાંચગક યુાલા 
 



અનસુચૂિત જાતત કલ્માણ, ગજુયાત યાજ્મ ગાાંધીનગય (ત્રક-અ) 
ભાત્ર અનસુચૂિત જાતતના તલદ્યાથીઓએ Digital Gujarat Portal ભાયપત Online અયજી કયલાની થતી મોજનાઓની તલગત 

અ. મોજનાનુાં નાભ આલક ભમાટદા કુભાય કે કન્મા વશામની તલગત યીભાકટવ 

1 
Post Matric Scholarship for SC 
Students (GOI) (BCK-6.1) 

રૂ. ૨.૫૦ રાખ 
કુભાય અને 

કન્મા 
તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ 
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર 

- ધો૧૧-૧૨, કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર 

- ફ્રીળીકાડટ લગયના તલદ્યાથીઓએ જ એપ્રામ કયવ.ુ 

1A 
Post Matric Scholarship for SC 
Students (GOI) (Freeship Card 
Students Only) (BCK-6.1) 

રૂ. ૨.૫૦ રાખ 
કુભાય અને 

કન્મા 
તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ 
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર 

- કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર 

- ભાત્ર ફ્રીળીકાડટ ધયાલતા તલદ્યાથીઓએ જ એપ્રામ કયવ ુ

- ફ્રીળી-કાડટ ધયાલતા તલદ્યાથી ઓનરાઇન એપ્રામ નડશ કયે તો તલદ્યાથી તથા 
વાંસ્થાને તળષ્મવતૃત/તળક્ષણપી ભી ળકળે નડશ જેની નોંધ રેલી. 
- વદયહુાં મોજનાભાાં ભાત્ર તળક્ષણપી કોરેજના ખાતાભાાં વીધી જભા કયલાભાાં 
આલળે જ્માયે અન્મ વશામ તલદ્યાથીના ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલળે. 

2 
Food Bill Assistance to SC 
Students (BCK-10) 

રૂ. ૪.૫૦ રાખ 
કુભાય અને 

કન્મા 
૧૨૦૦/- ભાતવક વશામ 

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

3 
Fellowship Scheme for M.Phil, Ph.D. 
for SC Students (BCK-11) રૂ. ૨.૫૦ રાખ 

કુભાય અને 
કન્મા 

૨૫૦૦૦/- M.Phil 

૩૦૦૦૦/- P.hd 

- આ મોજનાનો રાબ M.Phil/P.hdભાાં અભ્માવ કયતા અન.ુજાતતના 
તલદ્યાથીઓને ભશાતનફાંધ (થીવીવ) યજુ કયલાની ળયતે ભલાાત્ર થળે. 

4 
Instrumental Help to SC Students 
(Medical, Engineering, Diploma 
Students Only) (BCK-12) 

રૂ. ૨.૫૦ રાખ 
કુભાય અને 

કન્મા 

૧૦૦૦૦/- Medical 

૫૦૦૦/- Engineering 

૩૦૦૦/-  Diploma 

-  Medical, Engineering, Diplomaના પ્રથભ લટભાાં અભ્માવ કયતા 
અન.ુજાતતના તલદ્યાથીઓને જ ભલાાત્ર છે. 

5 
Scholarship/Stipend to SC Students for 
ITI/Professional Courses (BCK-13) 

ળશયેી તલસ્તાય: રૂ. ૧.૫૦ રાખ 

ગ્રામ્મ તલસ્તાય: રૂ. ૧.૨૦ રાખ 

કુભાય અને 
કન્મા 

૪૦૦/- ભાતવક વશામ - ITIભાાં અભ્માવ કયતા અન.ુજાતતના તલદ્યાથીઓને ભલાાત્ર 

6 

Post Matric Scholarship for SC Girls 
Students Only (Having annual Family 
Income Between 2.50 to 6.00 Lac) 
(State Government Scheme) (BCK-5) 

રૂ. ૨.૫૦ રાખ થી રૂ.૬.૦૦ સધુી ભાત્ર કન્મા 
તનબાલ ખિટ તથા ભાન્મ 
તળક્ષણપી ભલા ાત્ર 

- ઠયાલની ળયતો મજુફ ૫૦% ન ુધોયણ િકાસ્મા ફાદ ભલાાત્ર  

6A 
Post Matric Scholarship for SC Girls 
Students Only (Having annual Family 
Income More than 6.00 Lac) (State 
Government Scheme) (BCK-5) 

રૂ. ૬.૦૦ રાખથી લધ ુ ભાત્ર કન્મા 
ભાત્ર તનબાલ ખિટ 

ભલાાત્ર 
- ધો:૧૧-૧૨, કોરેજકક્ષાના અભ્માવક્રભોભાાં ભલાાત્ર 

7 
Private Tuition Coaching Assistance to 

SC Students (Science Stream) (Std:11-

12) (BCK-7) 

રૂ. ૪.૫૦ રાખ 
કુભાય અને 

કન્મા 
ધો:૧૧ભાાં રૂ.૧૫૦૦૦/- 
ધો:૧૨ભાાં રૂ.૧૫૦૦૦/- 

- ધો:૧૧ તથા ૧૨ (તલજ્ઞાન પ્રલાશના) અન.ુજાતતના તલદ્યાથીઓને ખાનગી ટયળુન 
કયલા ભાટે વશામ આલાભાાં આલે છે. 
- ધો:૧૦ભાાં ૭૦% કે તેથી લધ ુટકા આલેર શોલા જોઇએ 

8 
Tablet Assistance to SC Students (BCK-

353) 
આલક ભમાટદા નથી. કુભાય અને 

કન્મા રૂ. ૧૦૦૦/- 
- અન.ુજાતતના જે તલદ્યાથીએ તળક્ષણ તલબાગની ટેફરેટ મોજના શઠે રૂ.૧૦૦૦/- 
બયીએ ટેફરેટ ભેલેર શોમ તે તલદ્યાથીને આ મોજનાભાાં શઠે રૂ.૧૦૦૦/- યત 
ભલાાત્ર છે. 

નોંધ: તલદ્યાથીએ ક્રભનાં:૧ તથા ક્રભનાં: ૨ ૈકીની કોઇણ ૧ જ મોજનાભાાં ઓનરાઇન પોભટ બયલાન ુછે, ઉક્ત તભાભ તલગતો ભાગટદળટન યુતી છે આખયી અથટધટન વયકાયશ્રીના ઠયાલ મજુફ કયલાન ુયશળેે.  (ઉક્ત 
તભાભ મોજનાઓ ભાત્ર અનસુચૂિત જાતતના તલદ્યાથીઓ/તલદ્યાથીનીઓ ભાટે જ છે.) 


