
 

ડીજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર વિકસતી 
જાવતના વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટમેટ્રીક 
વિષ્યવવૃિ યોિનાઓ અંતર્ટત 

ઓનલાઇન અરજી કરિા અંરે્ની 
અર્ત્યની માર્ટદિટક સચુનાઓ તર્થા 

યોિનાની વિર્તો 
(િર્ટ ૨૦૨૧-૨૨) 

 
 
 

 
 

વનયામક, વિકસતી જાવત કલ્યાણ  

ગિુરાત રાિય 

ર્ાાંધીનર્ર 



વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવવૃિ યોિનાના  અરજી 
પત્રકો Online ભરિા અંરે્ની સચુનાઓ 

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

 પ્રર્થમ વિદ્યાર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િેબસાઇટ પર Citizen તરીકે નવુાં રજીસ્ટે્રિન કરિાન ુ

રહિેે. નવ ુરજીસ્ટે્રિન આધાર નાંબર,  E-mail ID, મોબાઇલનાં તેમિ પોતે નક્કી કરેલ પાસિડટ દ્વારા 

કરિાનુાં રહિેે. જે કાયમી આ પોટટલ માટે સાચિી રાખિાના રહિેે. રજીસ્ટે્રિન િખતે E-mail ID અને 

મોબાઇલ નાંબર ફરજીયાત છે. (સદરહુાં મોબાઇલ નાંબર જ્યા સધુી સાંપણૂટ અભ્યાસક્રમની 

વિષ્યવવૃિ/સહાય મળી ન જાય ત્યા સધુી ચાલ ુરાખિા વિનાંતી છે.) રજીસ્ટે્રિન ર્થયા બાદ વિદ્યાર્થીએ 

પોતાના મોબાઇલ નાંબર/ આધારનાંબર કે Email Idને પોતાના યઝુરનેમ તરીકે તર્થા જે પાસિડટ 

બનાિેલ હોય તેનો ઉપયોર્ કરી  પનુઃ Login કરી પોતાની પ્રોફાઇલ (My Profile) Update કરિાની 

રહિેે. (My Profile Update ર્થયેલ ન હોય તો પણ વિદ્યાર્થી ઓનલાઇન અરજી કરી િકે છે.) 

 જે વિદ્યાર્થીએ અર્ાઉ ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર પ્રોફાઇલ રજીસ્ટે્રિન કરાિેલ હોય (જેમ કે અર્ાઉના 

િર્ટમાાં સદરહુાં પોટટલ મારફત વિષ્યવવૃિ યોિના માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કરેલ હોય કે ટેબલેટ માટે 

અરજી કરેલ હોય કે પોટટલની અન્ય વિષ્યવવૃિ યોિનાઓમાાં લાભ લેિા અરજી કરેલ હોય) તેઓએ 

ફરીર્થી રજીસ્ટે્રિન કરાિિાનુાં રહિેે નહી. તેઓ અર્ાઉના Login ID-Password િડ ેલોર્ીન કરી જે તે 

લાગ ુપડતી યોિનામાાં સીધી અરજી કરી િકિે. 

 જે વિદ્યાર્થીઓ ર્ત િર્ટનો પોતાનો ID-Password ભલુી ર્યેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ “Forget 

Password” પર ક્લીક કરી પોતાના રજીસ્ટડટ મોબાઇલ પર OTP મેળિી નિો પાસિડટ બનાિી લેિાનો 

રહિેે. નિો પાસિડટ મળ્યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નાંબર User ID રહિેે અને પાસિડટ જે નિો 

બનાિેલ છે તે રહિેે. “Forget Password” મેન ુ ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર લોર્ીન પેિ પર 

ઉપલબ્ધ છે. 

 જે વિદ્યાર્થીઓનો રજીસ્ટડટ મોબાઇલ નાંબર ખોિાઇ ર્યેલ હોય કે કોઇ કારણસર બાંધ ર્થઇ ર્યેલ હોય તો 

તેિા વિદ્યાર્થીઓ જિલ્લાની SC/ST/OBC કચેરીનો સાંપકટ  કરી પોતાની ઓળખ પ્રસ્ર્થાવપત કરી પોતાની 

પોફાઇલમાાં મોબાઇલ નાંબર બદલાિી િકે છે. 

 ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલમાાં લોર્ીન ર્થયા બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ “Scholarship” Option પર ક્લીક 

કરીને િ ઓનલાઇન એપ્લાય કરિાની કામર્ીરી કરિાની રહિેે. અન્ય કોઇ િગ્યાએર્થી વિદ્યાર્થી 

વિષ્યવવૃિ યોિનામાાં એપ્લાય કરી િકિે નડહ જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિાની રહિેે. 

 “Scholarship” Option પર ક્ક્લક કયાટ બાદ Financial Year ડ્રોપ ડાઉન મેનમુાાં િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮, 

૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ કે ૨૦૨૦-૨૧ સીલેક્ટ કયેર્થી િો િર્ટ: ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ કે 

૨૦૨૦-૨૧માાં કોઇ વિષ્યવવૃિની અરજી ઓનલાઇન કરેલ હિે તો તે અરજી િોઇ િકાિે અને ચાલ ુિર્ટ 



૨૦૨૧-૨૨ માટે ઓનલાઇન અરજી કરિા માટે Financial Year ડ્રોપ ડાઉન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

મેનમુાાં િર્ટ ૨૦૨૧-૨૨ િ સીલેક્ટ કરિાન ુરહિેે. 

 જે વિદ્યાર્થીઓએ ર્ત િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧માાં  ઓનલાઇન અરજી કરેલ હતી અને વનયમોનસુાર વિષ્યવવૃિ 

મેળિેલ હતી તેિા વિદ્યાર્થીઓની ચાલ ુ િર્ટની રીન્યઅુલ અરજી ઓટોમેટીક “Renewal” મોડમાાં 

મકુિામાાં આિેલ છે એટલે કે તેિા વિદ્યાર્થીઓએ ફે્રિ એપ્લાય કરિાન ુનર્થી. “Renewal” બટન પર 

ક્ક્લક કરી પોતાની તમામ વિર્તો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, 

Disability Detail વિરે્રે ચેક કરી િરૂરી બબડાણો અપલોડ કરી અરજી ઓનલાઇન સેન્ડ કરિાની રહિેે. 

(વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ ડોક્યમેુન્ટ SCAN કરી અપલોડ કરિા) 

 જે વિદ્યાર્થીઓને ર્ત િરે્ વિષ્યવવૃિ મળેલ હતી અને તેન ુ ફોમટ ચાલ ુ િરે્ ઓટોમેટીક “Renewal” 

મોડમાાં ન િોિા મળે તો તેિા વિદ્યાર્થીઓએ “Request a New Service” બટન પર ક્લીક કરી “Select 

Financial Year” ડ્રોપ ડાઉન મેનમુાાં િર્ટ ૨૦૨૧-૨૨ પસાંદ કરીને લાગ ુપડતી યોિનામાાં ફે્રિ ફોમટ ભરી 

અરજી કરિાની રહિેે. 

 જે વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓએ ફે્રિ અરજી કરિાની છે તેણે ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ ઓપન કરી 

“Login” ઓપ્િન પર ક્લીક કરી “Citizen Login/Registration” ઓપ્િનમાાં િઇ પોતાના Id-

Passwordર્થી લોર્ીન કરિાનુાં રહિેે. લોર્ીન કયાટ બાદ “Scholarship” Option પર ક્લીક કરી 

“Request a New Service” બટન પર ક્લીક કરિાનુાં રહિેે. ત્યારબાદ “Select Financial Year” ડ્રોપ 

ડાઉન મેનમુાાં િર્ટ ૨૦૨૧-૨૨ સીલેક્ટ કરી “(Director Developing Caste Welfare)” હડેડિંર્ના નીચે 

દિાટિેલ યોિના પૈકી જે યોિનામાાં પાત્રતા ધરાિતા હોય તેના પર ક્લીક કરી એપ્લાય કરિાન ુરહિેે. 

યોિના પાંસદ કયાટ બાદ વિદ્યાર્થીએ માગ્યા મિુબની તમામ વિર્તો જેિી કે Registration Detail, 

Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail વિરે્રે ચીિટ પિૂટક ભરિાની રહિેે અને 

Attachmentમાાં લાગ ુ પડતા તમામ ડોક્યમેુન્ટ Upload કરિાના રહિેે. (વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ 

ડોક્યમેુન્ટ SCAN કરી અપલોડ કરિા) 

 તમામ વિર્તોની ચકાસણી કરી અને ડોક્યમેુન્ટ Upload ર્થઇ ર્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરિાનો રહિેે અને પરેુપરુુ અરજીપત્રક ભરાઇ ર્યા બાદ પોતાના 

મોબાઇલ પર OTP મેળિી ઓનલાઇન અરજી “Final Submit” કરિાની રહિેે જેર્થી અરજી વિદ્યાર્થીના 

સબાંવધત િાળા/કોલેિ/સાંસ્ર્થાના લોર્ીનમાાં ઓનલાઇન સબમીટ ર્થઇ િિે. ઓનલાઇન અરજી ર્થઇ ર્યા 

બાદ ફે્રિ તર્થા રીન્યઅુલ વિદ્યાર્થીએ તેની વપ્રન્ટ કાઢી િરૂરી સાધવનક પરુાિા અરજી સારે્થ બબડાણ કરી 

િાળા/ કોલેિ/ યવુનિવસિટી/ સાંસ્ર્થાને િમા કરિાના રહિેે. 

નોંધ: જાવત અને આિક અંરે્નુાં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ અવધકારી દ્રારા આપિામાાં આિેલ હોય તે િ અપલોડ 

કરિાન ુરહિેે. 

  



(વિદ્યાર્થીઓ માટે અન્ય સચૂનાઓ) 
 િૈક્ષબણક િર્ટ ૨૦૨૧-૨૨ માટે વિકસતી જાવતના તમામ પાત્રતા ધરાિતા વિદ્યાર્થીઓએ વિષ્યવવૃિ/સહાય 

મેળિિા માટે તા:૧૧/૧૦/૨૦૨૧ ર્થી ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સધુીમાાં ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર લાગ ુપડતી 
યોિનાઓમાાં બબનચકૂ Online અરજીઓ કરિાની રહિેે. 

 તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આધારકાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુાં લીકીંર્ (સીડીંર્) કરવુાં િરૂરી છે. આર્થી િો 
કોઇ વિદ્યાર્થીએ તેના આધાર કાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુાં લીકીંર્ (સીડીંર્) બાકી હોય તો તાત્કાબલક 
પોતાની બેન્કને વિર્તો પરુી પાડી લીકીંર્ (સીડીંર્) કરાિી દેિા વિનાંતી કરિામાાં આિે છે. 

 હોસ્ટેલમાાં રહતેા વિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંરે્નુાં સટીફીકેટ ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ પરર્થી ડાઉનલોડ કરીને 
હોસ્ટેલના સબાંવધત સિાવધકારીશ્રીના સહી/વસક્કા કરાિીને સ્કેન કરીને અપલોડ કરિાન ુ રહિેે. જે 
એપ્લાય કરતી િખતે લોર્ીન ર્થયા બાદ, યોિનામાાં એપ્લાય કરતી િખતે “Instruction” પેિ પરર્થી 
ડાઉનલોડ કરી િકાિે. 

 ગિુરાતના મળૂ િતની હોય તેિા વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ ગિુરાત રાિય બહાર Out Stateમાાં 
માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તો તેઓએ પણ Digital Gujarat Portalપર Online િ 
અરજી કરિાની રહિેે અને કરેલ અરજીફોમટ સારે્થ અપલોડ કરેલ તમામ ડોક્યમેુન્ટની નકલ તર્થા 
સાંસ્ર્થાની માન્યતા, તેના અભ્યાસક્રમની માન્યતા અને સાંસ્ર્થાની ફી માંજૂરીના આદેિની નકલ સાંસ્ર્થાના 
ફોરિડીર્ સારે્થ મળૂ િતનના જિલ્લાની કચેરીએ િમા કરાિિાની રહિેે. 

  જે વિદ્યાર્થીઓ વિષ્યવવૃિ યોિનાનુાં ફોમટ ભરતી િખતે “Registration Detail  Current 

Address State” માાં ગિુરાત રાજ્ય વસિાયનુાં રાજ્ય પાંસદ કરિે તે વિદ્યાર્થી રાજ્ય બહાર અભ્યાસ કરે 
છે તેવ ુર્ણિામાાં આિિે. 

 વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરેલ હિે અને તેને ફાઇનલ સબમીટ કરિામાાં નડહ આિેલ હોય કે 
એપ્લીકેિનની પ્રીન્ટ પોતાની સાંસ્ર્થામાાં તમામ ડોક્યમેુન્ટ સહીત િમા કરાિેલ નહી હોય તો તેિા 
વિદ્યાર્થીની અરજી ધ્યાને લેિામાાં નડહ આિે. 

 વિદ્યાર્થીએ પોતાનુાં બેકનુાં ખાત ુ ચાલ ુ રહ ે તે માટે બેંકના વનયમ મિુબ KYC (KNOW YOUR 

CUSTMER)ફોમટ ભરેલ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરિાની રહિેે. તેમિ વિદ્યાર્થી દ્રારા િો ફોમટ ભરતી 
િખતે ખોટો બેંક એકાઉન્ટ નાંબર ભરિામાાં આિિે અને વિષ્યવવૃિ અન્ય ખાતામાાં િમા ર્થિે તો તે 
અંરે્ની સાંપણૂટ િિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહિેે. 

 ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાન ુબેંક ખાત ુલાાંબા સમયર્થી ઓપરેટ કરેલ ન હોય (એટલે કે બેંક ખાતામાાં 
પૈસા ઉપાડિાનો કે િમા કરિાનો કોઇ વ્યિહાર કરેલ ન હોય) તેઓના ખાતા ડોરમેન્ટ કે સ્ર્થબર્ત ર્થઇ 
ર્યેલ હોય છે. આિા ખાતામાાં વિષ્યવવૃિ િમા ર્થઇ િકતી નર્થી જેર્થી તમામ વિદ્યાર્થીઓએ વિષ્યવવૃિન ુ
ફોમટ ભરતી િખતે પોતાન ુખાત ુડોરમેન્ટ કે સ્ર્થબર્ત ર્થઇ ર્યેલ નર્થી તેની ખાતરી બેંકમાાં ખાસ કરી 
લેિાની રહિેે જેર્થી ઓનલાઇન વિષ્યવવૃિ િમા કરતી િખતે મશુ્કેલી ઉભી ન ર્થાય. 

 વિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસક્રમની વિર્ત ખબૂ િ સાિધાની પિૂટક પસાંદ કરિાની રહિેે. િો વિદ્યાર્થી 
દ્વારા કોઇ ખોટી સાંસ્ર્થા અર્થિા ખોટો અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરિામાાં આિિે તો તેની અરજી કોઇ અન્ય 



િાળા / કોલેિ / યવુનિવસિટીને Online Send ર્થઇ િિે. િો આિી કોઇ પરીસ્સ્ર્થવત ઉભી ર્થિે તો તે અંરે્ની 
િિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહિેે. 

 વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે િો તેના પોતાના અભ્યાસક્રમની વિર્ત મેનમુા ન મળે તો 
તે અંરે્ની જાણ તેની સાંસ્ર્થાને કરિાની રહિેે અને ત્યારબાદ િો સાંસ્ર્થા તે અભ્યાસક્રમ પોતાના 
લોર્ીનમાાં િઇ અપડટે 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 દેિામાાં આિિે નહી. િો 
વિદ્યાર્થી ખોટી રીતે માડહતી છુપાિી વિષ્યવવૃિ મેળિિાનો પ્રયાસ કરિે તો તેને વિષ્યવવૃિ માટે 
બ્લેકલીસ્ટ કરી દેિામાાં આિિે. વિદ્યાર્થીઓને વિનાંતી છે કે ફરીર્થી ડુપ્લીકેટ એપ્લીકેિન ભરિાનો 
પ્રયત્ન ન કરે. 

 વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન એપ્લીકેિન ભરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીની રાહ ન િોિી સાંસ્ર્થાના માર્ટદિટન 
હઠેળ બને તેટલ ુિલદી ફોમટ ભરી દેિા વિનાંતી છે. 

 વિદ્યાર્થીએ સત્ર પરૂૂ ર્થિાની અંદાજિત તારીખ સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મેળિી લેિાની રહિેે. (વિદ્યાર્થીઓએ 
િાવર્િક તારીખ ભરિાની રહિેે. સેમેસ્ટર પધ્ધવત મિુબ તારીખ ભરિાની નર્થી.) 

 વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસુાર 
માકટિીટ અપલોડ કરિાની રહિેે તર્થા સાંસ્ર્થાને િમા કરિાની રહિેે. (વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ 
ડોક્યમેુન્ટ SCAN કરી અપલોડ કરિા) 

 ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ(બે્રક) પડલે હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારનો 
અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવવૃિનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુસોર્ાંધનામ ુ
કરી અપલોડ કરિાન ુરહિેે અને અરજી સારે્થ સાંસ્ર્થાને રજુ કરિાન ુરહિેે. 

 વિદ્યાર્થી અરજી ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરિે ત્યારબાદ કોઇ સધુારા િધારા કરી િકિે નડહ. જેર્થી 
ઓનલાઇન અરજીમાાં વિદ્યાર્થીઓએ િો કોઇ સધુારો/િધારો કરિાની િરૂરીયાત ઉભી ર્થાય તો સાંસ્ર્થાએ 
આિી અરજી પરત કરી વિદ્યાર્થી પાસે િરૂરી સધુારા િધારા કરાિિાના રહિેે તેમિ અરજી પરત કયાટ 
અંરે્ વિદ્યાર્થીને િરૂરી સચૂના આપિાની રહિેે. (પોટટલમાાં વિદ્યાર્થીના લોર્ીનમાાં હિે “Withdraw” ની 
ફેસેલીટી પણ મકુિામાાં આિેલ છે જેર્થી િો સાંસ્ર્થાએ વિદ્યાર્થીની અરજી પર કોઇ કાયટિાહી ન કરેલ હોય 
તો વિદ્યાર્થી જાતે િ પોતાની અરજી પરત ખેચી િકિે અને પોતાની અરજીમાાં સધુારા િધારા કરી ફરી 
સેન્ડ કરી િકિે.) 

 ગ્રામ્યકક્ષાએ વિદ્યાર્થી Egram સેન્ટર પરર્થી પોતાન ુફોમટ ઓનલાઇન ભરાિી િકિે. 
 વિષ્યવવૃિની તમામ કામર્ીરી ઓનલાઇન ર્થતી હોય કોઇપણ વિદ્યાર્થીને ઓફલાઇન વિષ્યવવૃિ 

ચકુિિામાાં આિિે નડહ જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓ/આચાયટશ્રીઓએ નોંધ લેિી. 
 વિદ્યાર્થીએ ડડજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર ફોમટ ભરતી િખતે કોઇ િરૂર િણાય તો હલે્પ ડસે્ક 

નાં:18002335500 પર સાંપકટ  કરિાનો રહિેે. 
  



(વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતા પહલેા નીચે મિુબની વિર્તો ધ્યાને રાખિી તર્થા 
નીચે મિુબના તમામ ઓરીઝીનલ ડોક્યમેુન્ટ સ્કેન કરીને રાખિા) 

 

ધ્યાને રાખિાની વિર્તો: 
  વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાન ુ છે કે તેન ુપોતાન ુઇ-મેઇલ એડ્રસે 

હોવુાં િરૂરી છે િો તે ન હોય તો તેને તાત્કાબલક ઇ-મેઇલ આઇ.ડી બનાિિાનુાં રહિેે. 
 ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે વિદ્યાર્થીના મોબાઇલ નાંબર પર OTP (ONE TIME PASSWORD)  આિિે. 

તેમિ ભવિષ્યમાાં િરૂરી મેસેિ તર્થા સચુનાઓ આિિે જેર્થી પોતાનો મોબાઇલ વિષ્યવવૃિ ન મળે ત્યા 
સધુી કાયટરત હાલતમાાં રહ ેતે વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ ધ્યાનમાાં રાખવ.ુ 

ડોક્યમેુન્ટ: 
 વિદ્યાર્થીનો સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલા જાવતના દાખલો 
 સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલો િાલીનો આિકનો દાખલો (િો વપતા હયાત ન હોય તો 

તેિા ડકસ્સામાાં વપતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રમાણપત્ર અને િો માતા-વપતાએ છૂટાછેડા લીધા હોય છુટાછેડાનો 
આદેિ/આધાર રજૂ કયેર્થી માતાનાાં આિકનો દાખલો માન્ય રહિેે.) 

 વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસુાર 
માકટિીટ 

 બેંક પાસબકુનુાં પ્રર્થમ પાનુાં જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટિેલ હોય 
તે/ િો પાસબકુ ન હોય તો Cancel ચેક જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા 
દિાટિેલ હોય તે (જે બેંકો મર્જ ર્થયેલ હોય તેિા ડકસ્સામાાં નિી બેંકના IFSC તર્થા નિા બેંક એકાઉન્ટ 
નાંબર િાળી પાસબકુ/ચેક) 

 ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ(બે્રક) પડલે હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારનો 
અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવવૃિનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબ સોર્ાંધનામ ુ

  જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહતેા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેનુાં સટીફીકેટ (જેનો નમનુો પોટટલ ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સિાવધકારીશ્રીના સહી વસક્કા કરાિિાનાાં રહિેે) 

 િો વિદ્યાર્થી ડદવ્યાાંર્ હોય તો તે અંરે્ન ુસક્ષમ સિાવધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર 

  વિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફીની પહોંચ (િાવર્િક) 
  પાસપોટટ  સાઇઝનો ફોટો 
 વિદ્યાર્થીનીના પડરબણત ડકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર 

 આધારકાડટ  
 િરૂર પડય ેજિલ્લા અવધકારીશ્રી દ્રારા માાંર્િામાાં આિતા આનરુ્ાાંબર્ક પરુાિા 
 

નોંધ: ૧. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ િણાિિામાાં આિે છે કે, વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ ડોક્યમેુન્ટ SCAN કરી 
અપલોડ કરિા (િો કોઇ ડોક્યમેુન્ટ ઓરીજીનલ ઉપલબ્ધ ન ર્થઇ િકે તેમ હોય તો િ નકલ અપલોડ 
કરિાની છુટ આપિામાાં આિિે.) 

 ૨. ફોમટ સાંસ્ર્થામાાં િમા કરાિતી િખતે જે ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરેલ હોય તેની સ્િપ્રમાબણત નકલ સડહત 
સાંસ્ર્થામાાં ફોમટ આપવ.ુ 



 

સામાજિક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાર્ 

વનયામક, વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગિુરાત રાિય, ર્ાાંધીનર્ર 

સામાજિક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ટ (S.E.B.C.), વિચરતી-વિમકુ્ત જાવત (N.T.D.N.T.) આવર્થિક રીતે પછાત િર્ટ (E.B.C.), અને લઘમુતી (MINORITY) ની િૈક્ષબણક યોિનાઓની વિર્ત 

પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવવૃિ યોિનાઃ- પત્રક – અ  
ક્રમ યોિનાનુાં નામ જાવત કુમાર કન્યા 

 

ધોરણ વનભાિભથ્ર્થાના દર િાવર્િકઆિક મયાટદા િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિર્ત 

હોસ્ટેલર 

(માવસક ) 
ડેસ્કોલર 
(માવસક) 

ગ્રામ્ય વિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧ બીસીકે-૭૮ 

કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ 
એસ.એસ.સી. વિષ્યવવૃિ 

સા.િૈ.પ.િ. ફકત કન્યા માટે ગ્રપૃ-એ ૨૮૦/- ૧૨૫/- કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક 
મયાટદાઓ નર્થી. 

સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો 
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ 

ગ્રપૃ-બી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-સી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-ડી ૧૭૫/- ૯૦/- 
ગ્રપૃ-ઇ ૧૧૫/- ૬૫/- 

૨ બીસીકે-૧૩૭ 

કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ 
એસ.એસ.સી. વિષ્યવવૃિ 

વિચરતી વિમકુ્ત ફકત કન્યા માટે ગ્રપૃ-એ ૨૮૦/- ૧૨૫/- કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક 
મયાટદાઓ નર્થી. 

સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો 
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ 

ગ્રપૃ-બી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-સી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-ડી ૧૭૫/- ૯૦/- 
ગ્રપૃ-ઇ ૧૧૫/- ૬૫/- 

૩ બીસીકે-૮૧ 

કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. 
વિષ્યવવૃિ 

સા.િૈ.પ.િ. ફકત કુમાર માટે ગ્રપૃ-એ ૨૮૦/- ૧૨૫/- ગ્રામ્યવિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

કોલેિો 
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ 

ગ્રપૃ-બી ૧૯૦/- ૧૨૫/- રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- 
ગ્રપૃ-સી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-ડી ૧૭૫/- ૯૦/- 
ગ્રપૃ-ઇ ૧૧૫/- ૬૫/- 

૪ બીસીકે-૧૩૮ 

કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી. 
વિષ્યવવૃિ 

 
 
 
 

વિચરતી વિમકુ્ત ફકત કુમાર માટે ગ્રપૃ-એ ૨૮૦/- ૧૨૫/- ગ્રામ્યવિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

કોલેિો 
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ 

ગ્રપૃ-બી ૧૯૦/- ૧૨૫/- રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- 
ગ્રપૃ-સી ૧૯૦/- ૧૨૫/- 
ગ્રપૃ-ડી ૧૭૫/- ૯૦/- 
ગ્રપૃ-ઇ ૧૧૫/- ૬૫/- 



ક્રમ યોિનાનુાં નામ જાવત કુમાર કન્યા 
 

ધોરણ વનભાિભથ્ર્થાના દર િાવર્િકઆિક મયાટદા િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિર્ત 

હોસ્ટેલર(
માવસક ) 

ડેસ્કોલર(મા
વસક) 

ગ્રામ્ય વિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૫ બીસીકે-૮૦ 

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંર્, 
ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન 
સહાય 

સા.િૈ.પ.િ. કુમાર કન્યા મેડીકલ 

 

િાવર્િક રૂા.૧૦,૦૦૦/- રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/- સરકારી,ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો 
એન્જીનીયરીંર્ િાવર્િક રૂા.૫,૦૦૦/- 

સાધન ખરીદી કરીને બબલ રજુ 
કરિાનુાં રહિેે. ડીપ્લોમા િાવર્િક રૂા.૩,૦૦૦/- 

૬ બીસીકે-૭૯ 

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંર્, 
વિદ્યાર્થીઓને ભોિન બબલ સહાય 

સા.િૈ.પ.િ. કુમાર કન્યા મેડીકલ 

એન્જીનીયરીંર્ 

િાવર્િક રૂા.૧૫,૦૦૦/- 
 

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/- સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો 
૭ ડીએનટી-૨ 

મેડીકલ, એન્જીનીયરીંર્, 
વિદ્યાર્થીઓને ભોિન બબલ સહાય 

વિચરતી વિમકુ્ત કુમાર કન્યા મેડીકલ 

એન્જીનીયરીંર્ 

િાવર્િક રૂા.૧૫,૦૦૦/- 
 

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/- સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો 
૮ 

 
 

૯ 

 
 

૧૦ 

 

બીસીકે-૮૩ 

તકનીકી અને વ્યિસાવયક 
અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી 
વિિેકાનાંદ યોિના 

સા.િૈ.પ.િ. 
 
 

આ.પ.િ. 
 
 

લઘમુતી 

કુમાર કન્યા સરકારી આઇ.ટી.આઇ.  

માવસક રૂા.૪૦૦/- 
 

િાવર્િક રૂા.૪,૮૦૦/- 
 
 
 
 
 
 
 

ગ્રામ્યવિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને 
પોલીટેકનીક કોલેિો 

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- 

૧૧ બીસીકે-૧૩૯ 

તકનીકી અને વ્યિસાવયક 
અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી 
વિિેકાનાંદ યોિના 

વિચરતી વિમકુ્ત કુમાર કન્યા સરકારી આઇ.ટી.આઇ.  

માવસક રૂા.૪૦૦/-  

 

િાવર્િક રૂા.૪,૮૦૦/- 
 
 
 
 

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને 
પોલીટેકનીક કોલેિો 



ક્રમ યોિનાનુાં નામ જાવત કુમાર કન્યા 
 

ધોરણ વનભાિભથ્ર્થાના દર િાવર્િકઆિક મયાટદા િૈક્ષબણક સાંસ્ર્થાઓની વિર્ત 

હોસ્ટેલર 

(માવસક) 
ડેસ્કોલર 

(માવસક) 
ગ્રામ્ય વિસ્તાર િહરેીવિસ્તાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 

૧૨ બીસીકે-૯૮ 

એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી.ના 
વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોિીપ 
યોિના 

સા.િૈ.પ.િ. કુમાર કન્યા અનસુ્નાતક પછીના 
કોઇ પણ અભ્યાસક્રમ 

માટે  

એમ.ફીલ માટે િાવર્િક 
રૂા.૨૫,૦૦૦/- 

અને પી.એચ.ડી. માટે 
િાવર્િક રૂા.૩૦,૦૦૦/- 

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સ્િવનભટર કોલેિો/ યવુનિસીટી 

૧૩ બીસીકે-૮૧ સી 
ડાટ. બાબાસાહબે આંબેડકર અને 
ઇન્ન્દરા ર્ાાંધી ઓપન 
યવુનિસીટીમાાં અભ્યાસ કરતાાં 
વિદ્યાર્થીઓને વિષ્યવતૃવત 

સા.િૈ.પ.િ. કુમાર કન્યા ઓપન યવુનિસીટીના 
અભ્યાસક્રમો 

ઓપન યવુનિસીટીની 
વિક્ષણ ફી િધમુાાં િધ ુ

રૂા.૨,૫૦૦/- 

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/- રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/- ઓપન યવુનિસીટી 

૧૪ બીસીકે-૩૨૫ 

સ્િવનભટર કોલેિમાાં અભ્યાસ કરતાાં 
વિચરતી વિમકુ્ત જાવતના 
વિદ્યાર્થીઓની િૈક્ષબણક સહાય 

વિચરતી વિમકુ્ત કુમાર કન્યા સ્િવનભટર કોલેિના 
તમામ અભ્યાસક્રમો 

િધમુાાં િધ ુરૂા.૫૦,૦૦૦/- 
સધુીની િૈક્ષબણક સહાય 

રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- ફકત સ્િવનભટર કોલેિ 

૧૫ ટયિુન સહાય યોિના સા.િે.પ.િ. કુમાર કન્યા ધો-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રિાહ રૂા.૧૫,૦૦૦/- 

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/- 

ખાનર્ી ટયિુન કલાસીસ 

વિદ્યાર્થીએ ધો.૧૦માાં ૭૦% કે 
તેર્થી િધ ુગણુ મેળિેલ હોિા 

િોઇએ. 

ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ રૂા.૧૫,૦૦૦/- 

૧૬ ટેબ્લેટ સહાય યોિના  સા.િૈ.પ.િ. કુમાર કન્યા સ્નાતક કક્ષાના તમામ 
પ્રિાહમાાં પ્રર્થમ િર્ટમાાં 

પ્રિેિ લેનાર અને વિક્ષણ 
ખાતા તરફર્થી ટેબ્લેટ 

મળેલ હોવુાં િોઇએ તર્થા 
રૂા.૧૦૦૦/- વિક્ષણ 

ખાતામાાં ભરેલા હોિા 
િોઇએ. 

રૂા.૧૦૦૦/- કોઇ િાવર્િક આિક મયાટદાઓ નર્થી. સ્નાતક કક્ષાના તમામ પ્રિાહમાાં 
પ્રર્થમ િર્ટમાાં પ્રિેિ લેનાર અને 
વિક્ષણ ખાતા તરફર્થી ટેબ્લેટ 

મળેલ હોવુાં િોઇએ તર્થા 
રૂા.૧૦૦૦/- વિક્ષણ ખાતામાાં 

ભરેલા હોિા િોઇએ. 

નોંધ: ઉક્ત તમામ વિર્તો માર્ટદિટન પરુતી છે આખરી અર્થટધટન સરકારશ્રીના ઠરાિ મિુબ કરિાન ુરહિેે.  (ઉક્ત તમામ યોિનાઓ માત્ર વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ માટે િ છે.) 

 


