New Announcement about PostMatric Scholarship (SC/ST/OBC)

For Students
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષમા બાકી રહી ગયેલ વવદ્યાર્થીઓ માટે Digital Gujarat
Portal પર SC/ST/OBC ખાતાની જુ દી જુ દી પોસ્ટમેટરીક વિષ્યવૃવત યોજનાઓમાાં
ઓનલાઇન ફોમષ ભરવા વવન્ડો તા: ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ ર્થી તા:૧૩/૦૫/૨૦૧૮ સુધી વર્ષ
૨૦૧૭-૧૮ની છે લ્ લી તક તરીકે ઓપન કરવામાાં આવે છે .
જેર્થી જે વવદ્યાર્થીઓને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ઓનલાઇન અરજીઓ કરવાનુ બાકી
રહી ગયેલ છે , કોઇ કારણોસર અરજી કરી િકે લ નર્થી કે અન્ય યોજના પસાંદ કરી
લીધેલ છે , તેવા વવદ્યાર્થીઓએ તા:૦૧/૦૫/૨૦૧૮ ર્થી ૧૩/૦૫/૨૦૧૮ સુધી ઓનલાઇન
અરજી કરી િકિે / સુધારી િકિે. આ છે લ્ લી તક વવદ્યાર્થીઓને આપવામાાં આવે છે
હવે પછી સમયમયાષદામાાં કોઇ વધારો કરવામાાં આવિે નવહ જેની તમામ
વવદ્યાર્થીઓએ નોાંધ લેવા વવનાંતી છે .
ઓનલાઇન અરજી ર્થઇ ગયા બાદ અરજીની વિન્ટ લઇ તમામ સાધવનક
કાગળો સવહતની અરજી તાત્કાવલક સાંબવધત િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થાને આપવાની
રહેિે.
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પોસ્ટમેટરીક યોજનાઓ અાંતગષત િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થાઓએ વવદ્યાર્થીઓએ
કર ેલ Online અરજીઓની હાડષકોપી સાધવનક કાગળો સવહત વવદ્યાર્થીઓ
પાસેર્થી તાત્કાવલક મેળવી તેની ચકાસણી કરી િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થાના
લોગીનમાાં Pending Application માાંર્થી Online ફોરવડષ કરી તાત્કાવલક
Higher Authorityને મોકલી આપવાની રહેિ.ે સમયમયાષદા વધારવાના
કારણે જે અરજીઓ હવે િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થામાાં આવે તે અરજીઓ સવહતની
બધી અરજીઓ મોડામાાં મોડા તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૮ સુધીમાાં સબાંવધત કચેરીને
મોકલી આપવાની રહેિ.ે જો તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૮ પહે લા તમામ ઓનલાઇન
અરજીઓ મળી જાય તો િૈક્ષવણક સાંસ્ર્થાઓએ તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૮ની રાહ ન
જોતા હાડષકોપી સવહતની દરખાસ્તો સાંબવધત કચેરીને મોકલી આપવાની
રહેિે.
સાંબવધત SC/ST/OBC કચેરી દ્રારા Return કર ેલ અરજીઓ વવદ્યાર્થીઓને
Online પરત કરી વવદ્યાર્થીઓની અરજીમાાં પૂતત
ષ ા કરાવી પુન:
િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થાના લોગીનમાાં મેળવી ઉપર (૧) મુજબની કાયષવાહી
કરવાની રહેિ.ે
Online ફોરવડષ કર ેલ અરજીઓની હાડષકોપી સાંબવધત વજલ્લા કચેરીને
તાત્કાવલક મોકલી આપવાની રહેિે.
અધુરા ડોક્યુમેન્ટ Upload કર ેલ હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓની ઓનલાઇન
અરજીઓ િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થા કક્ષાએર્થી જ પૂતત
ષ ા કરાવી લેવાની રહેિે અને
ફરજીયાત હોય તેવા તમામ ડોક્યુમન્ે ટ Upload કરાવી લેવાના રહેિ.ે તમામ
ડોક્યુમેન્ટ Upload ર્થઇ જાય ત્યારબાદ હાયર ઓર્થોરીટીને અરજીઓ સેન્ડ
કરવાની રહેિે
કોઇ વવદ્યાર્થી વિષ્યવૃવતર્થી વાંવચત રહી જિે તો અાંગેની સાંપૂણષ જવાબદારી જે
તે સાંસ્ર્થાની રહેિે જેની નોાંધ લેિો.
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વિમેટરીક વિષ્યવૃવત યોજના અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે જે
િાર્થવમક/માધ્યવમક િાળાઓની દરખાસ્તો બનાવવાની રહી ગયેલ છે કે
સેન્ડ કરવાની રહી ગયેલ છે તે તમામ િાળાઓને પણ તા: ૧૬/૦૫/૨૦૧૮
પહે લા તમામ કામગીરી પૂણષ કરી દરખાસ્તો ઓનલાઇન ફોરવડષ કરવા
જણાવવામાાં આવે છે . આ છે લ્ લી તક હોય તમામ કામગીરી પૂણષ કરવા
જણાવવામાાં આવે છે .
વવદ્યાર્થીઓના બેંક એકાઉન્ટ, આઇ.એફ.એસ.સી કોડષની વવગતો નાખતી
વખતે પાસબુક સાર્થે Match કરીને જ નાખવા ખાસ સૂચના આપવામાાં આવે
છે .
કોઇ વવદ્યાર્થી વિષ્યવૃવતર્થી વાંવચત રહી જિે તો અાંગેની સાંપૂણષ જવાબદારી જે
તે િાળાની રહેિે જેની નોાંધ લેિો.

