
 

 

 

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 

ધનયામક, ધિકસતી જાધત કલ્યાણ, ગિુરાત રાિય, ગાાંિીનગર 

PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમ્રબેલા યોિના પૈકી  
Post Matric Scholarship For OBC, EBC & DNT Students ધિષ્યવધૃત યોિના અને અન્ય પોસ્ટ મેટ્રીક ધિષ્યવધૃત 

યોિનાનો અમલ Online કરિા બાબત 
 

ધનયામક, ધિકસતી  જાધત કલ્યાણ, ગિુરાત રાિય, ગાાંિીનગર ખાતા હસ્તકની કેન્ર પરુુસ્કૃત PM Young Achievers Scholarship 

Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમ્બ્રેલા યોિના પૈકી Post Matric Scholarship For OBC , EBC & DNT Students 

ધિષ્યવધૃિ યોિનાનો અમલ ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ મારફત (https://www.digitalgujarat.gov.in) કરિાનો થાય છે. વિકસતી જાવતના 
વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મટે્રીક વિષ્યવવૃત યોજના અંતર્ગત ધો:૧૧-૧૨, ડિપ્લોમાાં, આઇ.ટી.આઇ., સ્નાતક, અનસુ્નાતક, એમફીલ, પી.એચ.િી 
કક્ષાના અભ્યાસ ક્રમ  માટે (1) બીસીકે ૭૮ કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી વિષ્યવવૃત (સા.િ.ૈપ.િ)  (2) બીસીકે-૧૩૭ કન્યાઓ માટેની 
પોસ્ટ એસ.એસ.સી વિષ્યવવૃત (વિચરતી વિમકુત) , (3) બીસીકે-૮૧ કુમાર માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી વિષ્યવવૃત (સા.િ.ૈપ.િ) (4) બીસીકે-૧૩૮ 
કન્યાઓ માટેની પોસ્ટ એસ.એસ.સી વિષ્યવવૃત (વિચરતી વિમકુત),(5) બીસીકે-૮૩ તકનીકી અન ે વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી 
વિિકેાનાંદ યોજના (સા.િ.ૈપ.િ), (6) બીસીકે-૮૩ તકનીકી અને વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી વિિકેાનાંદ યોજના (આ.પ.િ) (7) 

બીસીકે-૮૩ તકનીકી અને વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી વિિકેાનાંદ યોજના (લઘમુતી જાવત) (8) બીસીકે-૧૩૯ તકનીકી અને 
વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ માટેની સ્િામી વિિકેાનાંદ યોજના ( વિચરતી વિમકુ્ત જાવત) અન ે કેન્ર પરુસ્કૃત (1) Post  Matric Scholarship for 

OBC students અન ે(2) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship for EBC રાિય સરકારની ૮ અને ભારત સરકારની ૨ આમ, કુલ :૧૦ 
યોિનાઓની િગ્યાએ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા માંત્રાલય, નિી ડિલ્હી અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ, 

ગાાંિીનગર હઠેળ ધનયામકશ્રી, ધિકસતી જાધત કલ્યાણ, ગિુરાત રાિય ગાાંિીનગર રારા કેન્ર પરુુસ્કતૃ PM Young Achievers 

Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમરેલા યોિના પૈકી Post Matric Scholarship for 

OBC, EBC & DNT Students ધિષ્યવધૃિ યોિનાનો અમલ કરિાનો થાય છે. જે અંતગટત રાિયની સરકારી અને ગ્ાાંટ-ઇન-એઇિ 
િાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા િો.૧૧ અને ૧૨ અને રાિયની સરકારી/ ગ્ાાંટ-ઇન-એઇિ/ખાનગી કોલેિ/સાંસ્થામાાં અભ્યાસ કરતા OBC , EBC & 

DNT જાધતના ધિદ્યાથીઓ કે જેઓના માતા-ધપતા/િાલીની િાધષિક આિક મયાટિા રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- થી િધ ુન હોય  તેિા ધિદ્યાથીઓને ધનયમોનસુાર 
નક્કી થયેલ ગપુિાર મળિાપાત્ર પોસ્ટ મેટ્રીક ધિષ્યવધૃત લાભ આપિા ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર અગાઉના િષોની જેમ િ િષટ:૨૦૨૨-
૨૩ માટે ધિદ્યાથીઓ પાસેથી અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે. PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC, EBC & DNT Students 

ધિષ્યવધૃિ યોિના તેમિ અન્ય નીચે મિુબની પોસ્ટ મેટ્રીક ધિષ્યવધૃત યોિના હઠેળ પણ અગાઉના િષોની જેમ િ િષટ:૨૦૨૨-૨૩ મા ધિકસતી 
જાધતના સામાજિક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાતિગટ, તથા ધિચરતી-ધિમકુત જાધતના ધિદ્યાથીઓને ધનયોમોનસુાર ધિષ્યવધૃત લાભ આપિા ડિજિટલ 
ગિુરાત પોટટલ મારફતે અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે. 

1. PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC, EBC & DNT Students ધિષ્યવધૃિ યોિના 
2. બીસીકે-૮૦ મિેીકલ,એન્ીયરીર્, ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓન ેસાધન સહાય. 
3. બીસકેે-૭૯  મિેીકલ,એન્ીયરીર્ વિદ્યાર્થીઓન ેભોજન બીલ સહાય. 
4. િી.એન.ટી-૨ મિેીકલ,એન્ીયરીર્ વિદ્યાર્થીઓન ેભોજન બીલ સહાય. 
5. બીસીકે-૯૮ એમ.ફીલ,પીએચ.િી વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોિીપ યોજના. 
6. બીસીકે-૮૧ સી િૉ.બાબાસાહબે આંબિેકર અન ેઇન્ન્દરા ર્ાાંધી ઓપન યવુનિવસટીમાાં અભ્યાસ કરતાાં વિદ્યાર્થીઓન ેવિષ્યવવૃત. 
7. બીસીકે-૩૨૫ સ્િવનિભર કોલેજમાાં અભ્યાસ કરતા વિચરતી વિમકુ્ત જાવતના વિદ્યાર્થીઓની િકૈ્ષણિક સહાય. 
8. ટયિુન સહાય યોજના. 

 
  ઉક્ત યોિનાઓ અંતગટત િૈક્ષણણક િષટ ૨૦૨૨-૨૩ માટે િાળા/કોલેિ/યધુનિસીટી/ITI/સાંસ્થા કક્ષાના OBC,EBC,DNT   જાધતના પાત્રતા 

િરાિતા ધિદ્યાથીઓને તા: ૧૫/૦૯/૨૦૨૨ થી તા:૧૫/૧૦/૨૦૨૨ સિુીમાાં ધિષ્યવધૃિ/સહાય મેળિિા માટે િેબસાઇટ 
https://www.digitalgujarat.gov.in પર Online અરજીઓ કરિા િણાિિામાાં આિે છે. વિદ્યાર્થીઓન ેOnline અરી કરિા માટેની 
પ્રાર્થવમક સમજ નીચ ે મજુબ આપિામાાં આિ ે છે. વિદ્યાર્થીએ િધ ુ માડહતી માટે “ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ પર અનસુણૂચત જાવતના 
વિદ્યાર્થીઓન ેપોસ્ટમટે્રીક વિષ્યવવૃિ માટે ઓનલાઇન અરી કરિા અંરે્ની અર્ત્યની માર્ગદિગક સચુનાઓ અન ેયોજનાઓની વિર્ત” 
િાાંચિાની રહિે ેજે ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ પરર્થી િાઉનલોિ કરી િકાિ.ે 

 
A. વિદ્યાર્થીઓએ અરી કરતા ધ્યાન ેલિેાના મદુ્દા- 
 પ્રર્થમ વિદ્યાર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િબેસાઇટ પર Citizen તરીકે નવુાં રીસ્ટે્રિન કરિાન ુરહેિ.ે નવ ુરીસ્ટે્રિન આધાર નાંબર,  

E-mail ID, મોબાઇલનાં તમેજ પોતે નક્કી કરેલ પાસિિગ દ્વારા કરિાનુાં રહિે.ે જે કાયમી આ પોટગલ માટે સાચિી રાખિાના રહિે.ે રીસ્ટે્રિન 
િખત ેE-mail ID અને મોબાઇલ નાંબર ફરીયાત છે. (સદરહુાં મોબાઇલ નાંબર જ્યા સધુી સાંપિૂગ અભ્યાસક્રમની વિષ્યવવૃિ/સહાય મળી 
ન જાય ત્યા સધુી ચાલ ુરાખિા વિનાંતી છે.) રીસ્ટે્રિન ર્થયા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના મોબાઇલ નાંબર/ આધારનાંબર કે Email ID ન ે
પોતાના Username તરીકે તર્થા જે Password બનાિલે હોય તનેો ઉપયોર્ કરી પનુઃ Login કરી પોતાની પ્રોફાઇલ (My Profile) Update 
કરિાની રહિે.ે (My Profile Update ર્થયલે ન હોય તો પિ વિદ્યાર્થી ઓનલાઇન અરી કરી િકે છે.) 

 જે વિદ્યાર્થીએ અર્ાઉ ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ પર પ્રોફાઇલ રીસ્ટે્રિન કરાિલે હોય (જેમ કે અર્ાઉના િર્ગમાાં સદરહુાં પોટગલ મારફત 
વિષ્યવવૃિ યોજના માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કરેલ હોય, ટેબલટે માટે અરી કરેલ હોય કે પોટગલની અન્ય વિષ્યવવૃિ યોજનાઓમાાં લાભ 
લિેા અરી કરેલ હોય) તઓેએ ફરીર્થી રીસ્ટે્રિન કરાિિાનુાં રહિેે નહી. તઓે અર્ાઉના Login ID-Password િિે લોર્ીન કરી જે ત ે
લાગ ુપિતી યોજનામાાં સીધી અરી કરી િકિ.ે 

 જે વિદ્યાર્થીઓ ર્ત િર્ગનો પોતાનો ID-Password ભલુી ર્યલે હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ “Forget Password” પર ક્લીક કરી પોતાના રીસ્ટિગ 
મોબાઇલ પર OTP મળેિી નિો પાસિિગ બનાિી લેિાનો રહિે.ે નિો પાસિિગ મળ્યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નાંબર User ID રહિે ેઅન ે
પાસિિગ જે નિો બનાિેલ છે તે રહિે.ે “Forget Password” ઓપ્િન ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ પર લોર્ીન પેજ પર ઉપલબ્ધ છે. 

 



 
 
 જે વિદ્યાર્થીઓનો રીસ્ટિગ મોબાઇલ નાંબર ખોિાઇ ર્યેલ હોય કે કોઇ કારિસર બાંધ ર્થઇ ર્યલે હોય તો તિેા વિદ્યાર્થીઓએ અત્રનેી કચરેી 

હસ્તકની સાંબવધત જજલ્લાની વિકસતી જાવત  જજલ્લા કચરેીનો સાંપકગ  કરી પોતાની ઓળખ પ્રસ્ર્થાવપત કરી પોતાની પોફ્રાઇલમાાં મોબાઇલ 
નાંબર બદલાિી િકે છે. 

 ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલમાાં લોર્ીન ર્થયા બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ “Scholarship” Option પર ક્લીક કરીન ેજ ઓનલાઇન એપ્લાય 
કરિાની કામર્ીરી કરિાની રહિે.ે અન્ય કોઇ જગ્યાએર્થી વિદ્યાર્થી વિષ્યવવૃિ યોજનામાાં એપ્લાય કરી િકિ ેનડહ જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ 
નોંધ લિેાની રહિે.ે 

 “Scholarship” Option પર ક્ક્લક કયાગ બાદ “Financial Year” ડ્રોપ િાઉન મનેમુાાં ચાલ ુિર્ગ માટે ઓનલાઇન અરી કરિા માટે “Financial 
Year” ડ્રોપ િાઉન મનેમુાાં િર્ગ: ૨૦૨૨-૨૩ જ સીલકે્ટ કરિાન ુરહિેે. 

 વિચરતી-વિમકુત જાવતના જે વિદ્યાર્થીઓ સલે્ફ ફાઇનાન્સ કોલજેમાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓએ ફરજજયાત  “બી.સી.કે. ૩૨૫ 
સલે્ફ ફાઇનાન્સ કોલજેમાાં અભ્યાસ કરતાાં વિચરતી-વિમકુત જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટેની વિષ્યવતૃી” યોજના હઠેળ ઓનલાઇન અરી 
કરિાની રહિે.ે આ યોજના હઠેળ અરી કરનાર વિચરતી-વિમકુત જાવતના વિદ્યાર્થીઓઓ અરીની હાિગકોપી સડહતની દરખાસ્તો 
ફરજજયાત વિકસતી જાવતની જજલ્લા કચરેીએ જમા કરાિિાની રહિે.ે 

 કેન્ર પરુુસ્કૃત PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમ્બ્રલેા યોજના પકૈી Post Matric 
Scholarship For OBC , EBC & DNT Students વિષ્યવવૃિ યોજનાનો અંતર્ગત વિકસતી જાવતના સામાજજક અન ેિકૈ્ષણિક રીત ેપછાતિર્ગ, 
આવર્થિક રીત ેપછાતિર્ગ તર્થા વિચરતી-વિમકુત જાવતના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ફે્રિ અરી કરિાની રહિે.ે ઉકત તમામ યોજનાઓ માટે 
વિદ્યાર્થીઓએ ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ ઓપન કરી “Login” મને ુપર ક્લીક કરી “Citizen Login/Registration” Optionમાાં જઇ પોતાના 
Id-Passwordર્થી લોર્ીન કરિાનુાં રહિે.ે લોર્ીન કયાગ બાદ “Scholarship” Option પર ક્લીક કરી “Request a New Service” બટન પર 
ક્લીક કરિાનુાં રહિે.ે ત્યારબાદ  “Select Financial Year” મનેમુાાં િર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ સીલકે્ટ કરી “(Director Developing Caste Welfare)” 
હડેિિંર્ના નીચ ેદિાગિલે યોજના પૈકી જે યોજનામાાં પાત્રતા ધરાિતા હોય તનેા પર ક્લીક કરી એપ્લાય કરિાન ુરહિે.ે યોજના પાંસદ કયાગ 
બાદ વિદ્યાર્થીએ માગ્યા મજુબની તમામ વિર્તો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail વિરે્રે 
ચીિટ પિૂગક ભરિાની રહિે ેઅને Attachmentમાાં લાગ ુપિતા તમામ િોક્યમુને્ટ Upload કરિાના રહિે.ે (વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીીનલ 
િોક્યમુને્ટ SCAN કરી અપલોિ કરિા) તમામ વિર્તોની ચકાસિી અન ેિોક્યમુને્ટ Upload ર્થઇ ર્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો તાજેતરનો 
પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો અપલોિ કરિાનો રહિે ેઅને પરેુપરુૂ અરીપત્રક ભરાઇ ર્યા બાદ પોતાના મોબાઇલ પર OTP મળેિી ઓનલાઇન 
અરી “Final Submit” કરિાની રહિે ેજેર્થી વિદ્યાર્થીની અરી સબાંવધત િાળા/કોલજે/સાંસ્ર્થાના લોર્ીનમાાં ઓનલાઇન સબમીટ ર્થઇ જિ.ે 
ઓનલાઇન અરી ર્થઇ ર્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ તેની વપ્રન્ટ કાઢી જરૂરી સાધવનક પરુાિા અરી સાર્થ ેણબિાિ કરી િાળા/કોલજે/સાંસ્ર્થાને 
ફરજજયાત જમા કરિાના રહિે.ે 

 
B.  સરકારી અને ગ્ાાંટ-ઇન-એઇિ ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળા (ધો: ૧૧/૧૨) તર્થા તમામ કોલજેો/ યવુનિવસિટીઓ /આઇ.ટી.આઇ./સાંસ્ર્થાઓએ 

કરિાની કાયગિાહીઃ- 
 
 ર્ત િર્ ેિાળા/કોલેજ/યવુનિવસિટી/ITI/સાંસ્ર્થાએ જે ID-Passwordની મદદર્થી વિષ્યવવૃિ/સહાય/ટેબલટે યોજનાની કામર્ીરી ડિજજટલ 

ગજુરાત પોટગલ પર કરેલ હતી ત ેજ ID-Passwordની મદદર્થી ચાલ ુિર્ગ ૨૦૨૨-૨૩માાં કામર્ીરી કરિાની રહિે.ે જો કોઇ આચાયગશ્રીને 
પોતાનો પાસિિગ યાદ ન હોય તો “Forgot Password” ઓપ્િનની મદદર્થી પાસિિગ બદલી િકાિ.ે (જો કોઇ આચાયગશ્રીનો મોબાઇલ નાંબર 
કે નામ બદલાિિાની જરૂરીયાત ઉભી ર્થાય તો જજલ્લાની OBC કચરેીનો સાંપકગ કરી બદલાિી િકાિ.ે). 

 જો કોઇ િાળા/કોલજે/સાંસ્ર્થા ડિજજટલ ગજુરાત પોટગલ પર પ્રર્થમ િખત કામર્ીરી કરતા હોય તો નીચે મજુબની કામર્ીરી કરિાની રહિે:ે 
કોલજે/યવુનિવસિટી કક્ષાની દરેક સાંસ્ર્થાઓ માટે તઓેનો By Default Login ID  સાંસ્ર્થાનો AISHE કોિ રહિે ેજ્યારે By Default Password 
જજલ્લા કક્ષાએર્થી મળેલ પડરપત્રમાાં જિાવ્યા મજુબનો રહિે.ે જે સાંસ્ર્થાઓ પાસ ેAISHE કોિ ન હોય તમેિ ેવિક્ષિ વિભાર્ની સાંબવધત 
કચરેી KCG,અમદાિાદ પાસરે્થી મેળિિાનો રહિે.ે તર્થા AISHE કોિ મળેિીન ેDigital Gujarat Portal એિ ર્થિા KCG, Ahmedabadન ે
જિાિિાનુાં રહિે.ે ધોરિ:૧૧-૧૨માાં દરેક ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાનો DISE કોિ તનેો Login ID રહિે ેજ્યારે By Default Password 
જજલ્લા કક્ષાએર્થી મળેલ પડરપત્રમાાં જિાવ્યા મજુબનો રહિે.ે પ્રર્થમ િખત લોર્ીન ર્થયા બાદ સાંસ્ર્થાએ Default પાસિિગ Change કરિાનો 
રહિે ેતમેજ પ્રર્થમ િખત લોર્ીન કરતી હોય તિેી તમામ કોલેજ/યવુનિવસિટી/સાંસ્ર્થાએ પોતાની પ્રોફાઇલ અપિેટ કરિાની રહિે ેઅને 
કોલજે/ યવુનિવસિટી/સાંસ્ર્થામાાં જે કોર્ગ ચાલતા હોય તેની વિર્તો અપિેટ કરિાની રહિે.ે કોલજે/યવુનિસીટી/સાંસ્ર્થા રારા કોર્ગની વિર્તો 
અપિેટ કરિામાાં આિિ ેત્યાર બાદ જ વિદ્યાર્થીઓન ેOnline અરી કરતી િખત ેWebsite પર જે તે કોલજે/યવુનિવસિટી/સાંસ્ર્થાનુાં નામ 
જોિા મળિ ેઅન ેઅરીપત્રકો Online ભરી િકાિ ેજેની નોંધ લેિી. 

 સરકારી/ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ/ખાનર્ી ITIએ પોતાનો ID Password પોતાની રીીઓનલ ઓફીસ (RDD) પાસરે્થી લિેાનો રહિે.ે 
 તમામ ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળાઓ/ કોલજેો/ યવુનિવસિટીઓ/ આઇ.ટી.આઇ/ સાંસ્ર્થાઓએ ઉક્ત યોજનાઓ પકૈી લાગ ુપિતી કેટેર્રી – 

જાવત મજુબના વિદ્યાર્થીઓને મહિમ લાભ ર્થઇ િકે તે માટે સાંસ્ર્થાના નોટીસ બોિગ પર યોજનાની માડહતી પ્રવસદ્ધ કરી વિદ્યાર્થીઓના ધ્યાન ે
પર લાિિા વિનાંતી કરિામાાં આિે છે. 

 વિદ્યાર્થીઓની અરી કરિાની કામર્ીરી બાદ તમામ ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળા/ કોલેજો/ યવુનિવસિટીઓ/ આઇ.ટી.આઇ./સાંસ્ર્થાઓએ 
પોતાના User ID/Passwordના આધારે ઉક્ત તમામ વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઇન અરીના Verificationની કામર્ીરી કરી Higher 
Authority એટલ ેકે સાંબવધત જજલ્લા કચરેીન ેOnline Forward કરિાની રહિે.ે 

 િધ ુમાડહતી માટે આચાયગશ્રીઓએ જજલ્લાકક્ષાએર્થી મળેલ પરીપત્રમાાં આપલે સચૂનાઓ ધ્યાને લિેાની રહિે.ે   
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                  

(એન.એ.ધનનામા IAS) 
ધનયામક 

ધિકસતી જાધત કલ્ યાણ 
ગિુરાત રાજ્ય, ગાાંિીનગર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


