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સમય મયયાદય      ન.ંનાનનઅજાક/પો.મે.નિ./૧૭-૧૮/ 

 નાયબ નનયામકશ્રી, અન.ુજાનિ કલ્યાણની કચેરી, 
 
  
       િા.જિ................ િા.     /     /૨૦૧૭ 

પ્રતિ, 

આચયયાશ્રી, 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

 

તિષય :- િષા ૨૦૧૭-૧૮ની અન.ુજાતિનય તિદ્યયર્થીઓની પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃિ / ફુડબીલ / સયધન / 
સહયય / એમ.ફીલ-પી.એચ.ડી/ ITI  યોજનયઓનો અમલ Digital Gujarat Portal મયરફિ 
કરિય બયબિ (https://www.digitalgujarat.gov.in) 

શ્રીમયન, 
 સતિનય ઉપરોક્િ નિષય અન્િયે િણાિિાનુ ંકે દર િષષની જેમ ચાલ ુનાણાકીય િષષ-૨૦૧૭-૧૮ ના 
િૈક્ષણણક સત્ર દરમ્યાન આપની ઉચ્ચિર માધ્યનમક િાળા/કોલેિ/યનુનિનસિટીમા ંઅભ્યાસ કરિા ંઅન.ુજાનિના 
નિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓની િકૈ્ષણણક સિલિો મજૂંર કરી ચકુિણુ ંDBTર્થી કરિાન ુર્થાય છે. 

ચાલ ુનાણાકંીય િષષ: ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન આપની ઉચ્ચિર માધ્યનમક િાળા/કોલેિ/યનુનિનસિટીમા ં
અભ્યાસ કરિા ંઅન.ુજાનિના ંનિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓન ેસારે્થના પત્રક-અ મિુબની યોિનાઓનો લાભ Digital 

Gujarat Portal મારફિ DBT દ્રારા આપિાનો ર્થાય છે. જે બાબિ ે નનયામકશ્રી, અનસુણૂચિ જાનિ કલ્યાણ, 
ગ.ુરા.ગાધંીનગરના િા: ૨૨/૦૯/૨૦૧૭ના પત્રર્થી દૈનનક પત્રોમા ંજાહરેાિ આપી નિદ્યાર્થીઓએ િર્થા સસં્ર્થાએ 
કરિાની ર્થિી કાયષિાહીની જાણ કરિામા ંઆિેલ હિી િેમિ નનયામકશ્રી, ઉચ્ચનિક્ષણ કનમશ્નરશ્રીની કચેરી, 
ગ.ુરા.ગાધંીનગરના િા:૧૯/૦૯/૨૦૧૭ના પત્રન: નિષ્યવનૃિ/૧૭-૧૮/૪૨૦૭-૪૭૫૨ર્થી પણ સસં્ર્થાઓન ે
િરૂરી સચૂનાઓ આપિામા ં આિેલ છે. જે સચૂનાઓન ુ ચસુ્િ પણે પાલન કરી િમામ નિદ્યાર્થીઓને 
ઓનલાઇન અરજી કરાિિા નિનિંી છે. (જાહરેાિ િર્થા ઉચ્ચનિક્ષણ કનમશ્નરશ્રી, ગાધંીનગરના પરીપત્રની 
નકલ સામેલ છે.) 

ઉક્િ જાહરેાિર્થી જે સચૂનાઓ આપિામા ંઆિેલ હિી િે ફરી આપની જાણ સારૂ આપિામા ંઆિે છે.   

A. તિદ્યયર્થીઓએ એ કરિયની/સમજિયની કયયાિયહીીઃ- 
(૧) પ્રર્થમ નિદ્યાર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િેબસાઇટ પર Citizen િરીકે નવુ ં રજીસ્રેિન કરિાન ુ

રહિેે. નવ ુરજીસ્રેિન આધાર નબંર,  E-mail ID, મોબાઇલન ંિેમિ પોિે નક્કી કરેલ પાસિર્ષ દ્વારા 
કરાિિાનુ ં રહિેે. રજીસ્રેિનમા ં E-mail ID અને મોબાઇલન ં રજીસ્રેિન િખિે ફરજીયાિ હોિાર્થી 
નિદ્યાર્થીઓનુ ંE-mail ID અને મોબાઇલનબંર હોિો ફરજીયાિ છે. રજીસ્રેિન ર્થયા બાદ નિદ્યાર્થીએ 
પનુઃ Login કરી પોિાની પ્રોફાઇલ (My Profile) Update કરિાની રહિેે. 

(૨) પ્રોફાઇલ Update કયાષ બાદ નિદ્યાર્થીએ આ સાર્થેના પત્રક-અ મિુબની યોિના પૈકી જે યોિના માટે 
પાત્રિા ધરાિિા હોય િે યોિનામા ંઓનલાઇન અરજી કરિાની રહિેે.  નિદ્યાર્થી ઓનલાઇન લોગીન 
ર્થયા બાદ “Request a New Service” ઉપર ક્લીક કરી “Filter Services”  મેનમુા ં િઇ “Director 

Schedule Caste Welfare” પર ક્લીક કરિે િો અનસુણૂચિ જાનિ કલ્યાણ ખાિા હસ્િકની પોસ્ટમેરીક 
યોિનાઓન ુલીસ્ટ િોઇ િકાિે અને જે યોિના માટે પાત્રિા ધરાિિા હિે િેમા કલીક કરી એપ્લાય 
કરી િકાિે. યોિના પસંદ કયાષ બાદ નિદ્યાર્થીએ માગ્યા મિુબની િમામ નિગિો જેિી કે 
Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail નિગેરે ચીિટ પિૂષક ભરિાની 
રહિેે અને Attachmentમા ંલાગ ુપર્િા િમામ ર્ોક્યમેુન્ટ Upload કરિાના રહિેે. િમામ નિગિો 
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અને ર્ોક્યમેુન્ટ Upload અપલોર્ ર્થઇ ગયા બાદ નિદ્યાર્થીએ પોિાનો િાજેિરનો પાસપોટષ સાઇઝનો 
ફોટો અપલોર્ કરિાનો રહિેે અને પરેુપરુી અરજીપત્રક  ભરાય ગયા બાદ ફાઇનલ કરી Submit 

કરિાન ુરહિેે જેર્થી અરજી નિદ્યાર્થીના સબનંધિ િાળા/કોલેિના લોગીનમા ંઓનલાઇન િિી રહિેે. 
ઓનલાઇન અરજી ર્થઇ ગયા બાદ નિદ્યાર્થીએ િેની નપ્રન્ટ કાઢી િરૂરી સાધનનક પરુાિા અરજી સારે્થ 
ણબર્ાણ કરી િાળા/કોલેિને િમા કરાિિાના રહિેે. 
નોંધ: જાનિ અને આિક અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ અનધકારી દ્રારા આપિામા ં આિેલ હોય િે િ 
અપલોર્ કરિાન ુરહિેે.  

(૩) જે નિદ્યાર્થીએ અગાઉ પ્રોફાઇલ રજીસ્રેિન કરાિેલ હોય (જેમ કે િષષ ૨૦૧૭-૧૮મા ં સમરસ 
છાત્રાલયમા ંપ્રિેિ માટે Online અરજી કરેલ હોય, ટેબલેટ માટે અરજી કરેલ હોય કે પોટષલની અન્ય 
યોિનાઓમા ંલાભ લિેા અરજી કરેલ હોય) િેઓએ ફરીર્થી રજીસ્રેિન કરાિિાનુ ંરહિેે નહી. િેઓએ 
સીધા િે િ Login ID-Password િર્ ેજે િે લાગ ુપર્િી યોિનામા ંસીધી અરજી કરી િકિે. 

(૪) િમામ નિદ્યાર્થીઓએ આધારકાર્ષ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુ ંલીકીંગ (સીર્ીંગ) કરવુ ંિરૂરી છે. આર્થી 
િમામ નિદ્યાર્થીઓ િેમના આધાર કાર્ષ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુ ંલીકીંગ (સીર્ીંગ) િો બાકી હોય 
િો િાત્કાણલક પોિાની બેન્કને નિગિો પરુી પાર્ી લીકીંગ (સીર્ીંગ) કરાિી દે િેિી નિનિંી કરિામા ં
આિે છે. દરેક નિદ્યાર્થી દીઠ એક મોબાઇલ નબંર િર્થા એક ઇ-મેઇલ આઇ.ર્ી. યઝુ કરિા દેિામા ં
આિિે.  

(૫) હોસ્ટેલમા ં રહિેા નિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંગેનુ ં સટીફીકેટ પોટષલ પરર્થી ર્ાઉનલોર્ કરીને હોસ્ટેલના 
સબનંધિ સક્ષમ સત્તાનધકારીશ્રીના સહી/નસક્કા કરાિીને સ્કેન કરીને અપલોર્ કરિાન ુરહિેે.  

(૬) પોટષલ પર અરજી કરિા માટેની આખરી િય.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ નનયિ ર્થયેલ છે. િે બાબિ ધ્યાને 
લઇ િા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭સધુીમા ંિમામ નિદ્યાર્થીઓએ ણબનચકૂ ઉપરોકિ પોટષલ પર રજીસ્રેિન કરી 
લાગ ુપર્િી યોિનામા ંOnline અરજી કરિાની રહિેે.  

(૭) જે જિલ્લાના ં મળૂિિની હોય િેિા અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ ગિુરાિ રાિય બહાર (Out 

Stateમા)ં માન્યિા પ્રાપ્િ સસં્ર્થામા ંઅભ્યાસ કરિા ંહોય િો િેઓએ પણ Online િ અરજી કરિાની 
રહ્િે અને કરેલ અરજીફોમષ સારે્થ અપલોર્ કરેલ િમામ ર્ોક્યમેુન્ટની નકલ િર્થા સસં્ર્થાની માન્યિા, 
િેના અભ્યાસક્રમની માન્યિા અને સસં્ર્થાની ફી મજૂંરીના આદેિની નકલ સસં્ર્થાના ફોરિર્ીગ સાર્થ ે
મળૂ િિનના જિલ્લાની કચરેીએ િમા કરાિિાની રહિેે. 

(૮) જે નિદ્યાર્થીઓએ ફ્રીિીપકાર્ષ કઢાિી એર્મીિન મેળિલે હોય િેિા નિદ્યાર્થીઓએ “અનસુણૂચિ જાનિના 
નિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટમેરીક નિષ્યવનૃિ (GOI)  (માત્ર ફ્રીિીપકાર્ષ ધરાિિા નિદ્યાર્થીઓ માટે)(BCK-6.1)”  
યોિનામા ંિ એપ્લાય કરિાન ુરહિેે.  

(૯) તિદ્યયર્થીએ ઓનલયઇન અરજી કરેલ હિે પણ જો િેની એપ્લીકેિન સસં્ર્થયમય ંિમયમ ડોક્યમેુન્ટ સહીિ 
જમય કરયિેલ નહી હોય િો િેિય તિદ્યયર્થીની અરજી ધ્યયને લેિયમય ંનહહ આિે જે ધ્યયને લેિયન ુરહિેે. 

(૧૦) નિદ્યાર્થીએ સત્ર પરૂૂ ર્થિાની અંદાજિિ િારીખ સસં્ર્થા પાસેર્થી મેળિી લેિાની રહિેે. 
(૧૧) નિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ િર્થા ત્યારબાદ કરેલ િમામ અભ્યાસક્રમની િષષિાઇઝ ફાઇનલ િષષની 

ક્રમાનસુાર પ્રમાણણિ માકષિીટ અપલોર્ કરિાની રહિેે િર્થા સસં્ર્થાને િમા કરિાના રહિેે. 
(૧૨) ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમા ં તટુ(બ્રેક) પર્લે હોય િો િે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / 

અધષસરકારી નોકરી કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની 
નિષ્યવનૃિનો લાભ મેળિેલ નર્થી િે મિલબન ુ રૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગધંનામ ુ કરી 
અપલોર્ કરિાન ુરહિેે અને અરજી સારે્થ સસં્ર્થાને રજુ કરિાન ુરહિેે 

(૧૩) નિદ્યાર્થી અરજી ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરિે ત્યારબાદ કોઇ સધુારા િધારા કરી િકિે નહહ. 
(૧૪) નિદ્યાર્થીએ ર્ીઝીટલ ગિુરાિ પોટષલના પ્રશ્ન ેિરૂર િણાયે હલે્પ ર્સે્ક ન ં18002335500 પર સપંકષ 

કરિાનો રહિેે. 
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B. ઉચ્ચત્તર મયધ્યતમક િયળય (ધો: ૧૧/૧૨) / િમયમ પ્રકયરની કોલેજો/ યતુનિતસિટીઓ / 
આઇ.ટી.આઇ. એ કરિયની કયયાિયહીીઃ-  

(૧) કોલેિ કક્ષાની દરેક સસ્ર્થાઓ માટે િેઓનો By Default Login ID  સસં્ર્થાનો AISHE કોર્ રહિેે જ્યારે 
By Default Password “Abcd@123” રહિેે.નિી સસં્ર્થાએ િે કોર્ સબનંધિ કચેરી પાસેર્થી મેળિિાનો 
રહિેે. જે સસં્ર્થાએ િષષ ૨૦૧૭-૧૮મા ંDigital Gujarat Portal પર ટેબલેટ સહાયની કામગીરી કરેલ 
હિે િેઓ પાસ ેDigital Gujarat Portalના LoginID અને Password પહલેાર્થી િ હિે જેર્થી િેઓએ 
ફરી લેિાની િરૂરીયાિ રહિેે નહહ. ધોરણ-૧૧,૧૨મા ંદરેક ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક િાળાનો DISE કોર્ 
િેનો Login ID રહિેે જ્યારે By Default Password”Abcd@123” રહિેે, આઇ.ટી.આઇમા ં SSO કોર્ 
િેનો Login ID રહિેે જ્યારે પાસિર્ષ િમામ ITIને Password આપિામા ંઆિેલ છે. પ્રર્થમ િખિ 
લોગીન ર્થયા બાદ સસં્ર્થાએ Default પાસિર્ષ Change કરિાનો રહિેે િમેિ પ્રર્થમ િખિ લોગીન 
ર્થયેર્થી િમામ કોલેિ/યનુનિનસિટીએ પોિાની પ્રોફાઇલ અપર્ટે કરિાની રહિેે અને કોલેિ / 
યનુનિનસિટીમા ંજે કોષષ ચાલિા હોય િેની નિગિો અપર્ટે કરિાની રહિેે. કોલેિ/યનુનિસીટી દ્રારા 
કોષષની નિગિો અપર્ટે કરિામા ંઆિાિે ત્યાર બાદ િ નિદ્યાર્થીઓને Online અરજી કરિી િખિ ે
Website પર કોષષની નિગિો િોિા મળિે અન ેઅરજીપત્રકો Online ભરી િકાિે જેની નોંધ લેિી. 

(૨) આ પોસ્ટમેરીક નિષ્યવનૃિ યોિનાઓન ુપ્રર્થમ િખિ Online અમલીકરણ હોિાર્થી એક ઝબંેિના ભાગ 
રૂપે ઉચ્ચિર માધ્યનમક િાળાઓ / કોલેિો / યનુનિનસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇઓએ ઉક્િ યોિનાઓ 
પૈકી લાગ ુ પર્િી કેટેગરી – જાનિ મિુબના નિદ્યાર્થીઓને મહત્તમ લાભ લઇ િકે િે માટે િરૂરી 
પરીપત્ર કરી સસં્ર્થાના નોટીસ બોર્ષ પર મકુી આ બાબિો પ્રનસદ્ધ કરી નિદ્યાર્થીઓના ધ્યાન પર 
લાિિા િણાિિામા ં આિે છે. િધમુા ં િો ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક િાળા / કોલેિો / યનુનિનસિટી / 
આઇ.ટી.આઇ.મા ં ઇન્ટરનેટની સનુિધા હોય િો  ITના જાણકાર કમષચારીની મદદર્થી નિદ્યાર્થીઓન ે
Online અરજી કરાિિાની કામગીરી સસં્ર્થા લેિલ ે કરાિી િા:૧૫/૧૧/૨૦૧૭ સધુીમા ં અરજીઓ 
કરિાની િમામ કામગીરી પણૂષ કરાિિાની રહિેે. Online અરજી પ્રહકયા પણૂષ ર્થયે િેની નપ્રન્ટ િર્થા 
સાધનનક કાગળો સારે્થની અરજી જે િે િાળા/કોલેિ/ યનુનિનસિટીના નિષ્યવનૃિની કામગીરી 
સભંાળિી િાખાએ એકનત્રિ કરી રાખિાની રહિેે. િેના આધારે Online િેરીફીકેિનની કામગીરી 
સમય મયાષદામા ંકરિાની રહિેે. 

(૩) નિદ્યાર્થીઓની અરજી કરિાની કામગીરી બાદ િમામ ઉચ્ચિર માધ્યનમક િાળા / કોલેિો / 
યનુનિનસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ.એ પોિાના User ID/Passwordના આધારે ઉક્િ િમામ નિદ્યાર્થીઓના 
Online Applicationની Verificationની કામગીરી કરી Higher Authority એટલે કે સબંનધિ જિલ્લા 
કચેરીને Online Forward કરિાની રહિેે. અને નિદ્યાર્થી દ્રારા મળેલ િમામ અરજીઓ (હાર્ષકોપી) 
સાધનનક કાગળો સહહિ દરખાસ્િ બનાિી સબનંધિ જિલ્લા કચેરીમા ં ફોરિર્ીંગ સારે્થ રજુ કરિાની 
રહિેે. 

અન્ય સચૂનયઓ:- 
(૧) ઉચ્ચત્તર મયધ્યતમક િયળય (ધો: ૧૧/૧૨) / િમયમ પ્રકયરની કોલેજો/ યતુનિતસિટીઓ / 

આઇ.ટી.આઇઓએ જે અરજીઓ ઓનલયઇન મજુંર કરે િેની નકલ િર્થય સયધતનક પરુયિય સહહિની 
દરખયસ્િ અતે્રની કચેરીએ ચકયસણી અરે્થ રજુ કરિયનય રહિેે. યોજનયિયર દરખયસ્િોની ફયઇલો અલગ 
અલગ રજુ કરિય તિનિંી છે જેિી કે પોસ્ટ મેટ્રીક તિષ્યવતૃિની ફયઇલ અલગ, ભોજનબીલની ફયઇલ 
અલગ તિગેરે. 

(૨) તિષ્યવતૃિ દરખયસ્િની ફયઇલ ચકયસણી અરે્થ રજુ કરિયમય ંઆિે ત્યયરે િેની ઉપર િયળય/કોલેજનય 
ફોન નબંર િર્થય તિષ્યવતૃિ યોજનયન ુકયમ સભંયળિય કમાચયરીશ્રીનો કોન્ટેક્ટ નબંર દિયાિિયનો રહિેે. 
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(૩) જરૂર જણયય સસં્ર્થયએ અનસુચૂચિ જાતિનય િમયમ તિદ્યયર્થીઓને િયળય/કોલેજમય ંએકસયરે્થ બેઠક યોજી 
ફોમા કેિી રીિે ભરિય િે સબંતધિ િમયમ મયગાદિાન આપવ.ુ 

(૪) િયળય/કોલેજને સરકયરશ્રી દ્રયરય મળેલ મયન્યિયપત્ર (એફીલીએિન) ની નકલ િેમજ યતુનિતસિટી કે ફી 
રેગ્યલુર કતમટીએ સસં્ર્થયન ુજે ફી ન ુમયળખ ુમજુંર કરેલ હોય િેનય આધયર પરુયિય દરખયસ્િ સયરે્થ 
પ્રર્થમ પયને રયખિયનય રહિેે અને દરખયસ્િ ચકયસણી અરે્થ આિો ત્યયરે રજુ કરિયનય રહિેે. જો 
િયળય/સસં્ર્થય પયસે યતુનિતસિટી કે ફી રેગ્યલુર કતમટીએ મજુંર કરેલ ફી અંગેન ુમયળખુ ંનહહ હોય િો 
િેિય સજંોગોમય ંસરકયરશ્રીનય તનયમો મજુબ મયત્ર તનભયિ ભથ્થ ુજ મળિયપયત્ર ર્થિે તિક્ષણફી ચકુિી 
િકયિે નહહ જેની નોંધ લેિય તિનિંી છે. 

(૫) ગિુરાિ રાજ્યના મળુ િિની હોય િેિા અન.ુજાનિના નિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓની દરખાસ્િો િ રજુ 
કરિાની રહિેે. 

(૬) નિદ્યાર્થી જાનિ/આિકના દાખલા સક્ષમ અનધકારીશ્રીના રજુ કરે િે ધ્યાન રાખિાન ુરહિેે. 
 (આિકના દાખાલાઓ મામલિદારશ્રી / િાલકુા નિકાસ અનધકારીશ્રી / COશ્રી ના બીર્િા) 

(૭) કોલેિ માન્ય િર્થા કોલેિ સલંગ્ન છાત્રાલયમા ં રહી અભ્યાસ કરિા ં અન.ુજાનિના 
નિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓની નિષ્યવનૃત્ત હોસ્ટેલર દર મિુબ મળિા પાત્ર રહિેે.  

(૮) કોલેિ માન્ય િર્થા કોલેિ સલંગ્ન છાત્રાલયમા ં િર્થા સરકારી છાત્રાલયમા ં રહી અભ્યાસ કરિા ં
અન.ુજાનિના નિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓની ઓનલાઇન અરજી સાર્થે છાત્રાલયના સક્ષમ સત્તાનધકારીશ્રીના 
સહહ/ નસક્કા િાળુ પ્રમાણપત્ર અપલોર્ કરિાન ુરહિેે. ( જે પોટષલ પરર્થી ર્ાઉનલોર્ કરી િકાિે) 

(૯) અન.ુ જાનિ કલ્યાણ ગ.ુરા. ગાધંીનગર સચંાણલિ સરકારી કુમાર/કન્યા છાત્રાલયોમા ંરહીને અભ્યાસ 
કરિા નિદ્યાર્થીઓને રહિેા અને/અર્થિા િમિાની સગિર્ મફિ હોય િેઓને ૧/૩ (િનર્થર્ષ) ના દરે 
નિષ્યવનૃિ (નનભાિદર) આકારિામા ંઆિિ ે

(૧૦) પરુો સમય નોકરી કરિા નિદ્યાર્થી/નિદ્યાર્થીનીઓન ે નિષ્યવનૃિ મળિાપાત્ર નર્થી જે ધ્યાને લેિાન ુ
રહિેે.  

(૧૧)  જે નિદ્યાર્થીના નપિા/િાલી સરકારી નોકરી કરિા હોય િેિા નિદ્યાર્થીના િાલીના આિકના દાખલાની 
સારે્થ આિક અંગેન ુ ઇન્કમટેક્ષ માટેન ુ ફોમષ ૧૬ અપલોર્ કરિાન ુ રહિેે િર્થા દરખાસ્િ સારે્થ રજુ 
કરિાનુ ંરહિેે. 
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(૧૨) િમામ સસં્ર્થાઓએ િેબસાઇટ ઉપર, અખબારી યાદીમા,ં ઇમેઇલર્થી કે SMSર્થી નિદ્યાર્થીઓન ેસચૂના 

આપી સત્િરે કાયષિાહી કરિાની રહિેે. 
 
(૧૩) સસં્ર્થાએ દરેક નિધાર્થીને સત્ર પરૂૂ ર્થિાની અંદાજિિ િારીખ આપિાની રહિેે. 
 
(૧૪) િો કોઇ નિદ્યાર્થીને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાિાિમા ંમશુ્કેલી પર્ ેિો િે અંિગષિ સસં્ર્થાએ િરૂરી મદદ કરી 

નિઘાર્થીઓના ખાિા ખોલાિિાની કાયષિાહી કરિાની રહિેે. 
 
(૧૫) િો કોઇ નિદ્યાર્થીની નિષ્યવનૃિની રકમ કોઇ કારણોસર પરિ કરિાની ર્થાય િો નીચેના બજેટ હરે્ ે

ચલણર્થી િમા કરાિિાની રહિેે. 
 ૨૫૦- અન્ય સામાજિક સેિાઓ 

 ૧૦૧- અન.ુજાનિ, અન.ુ િન જાનિ િર્થા અન્ય પછાિિગોન ુકલ્યાણ. 
 ૮૦૦ અન્ય પ્રાપ્પ્િ, SCW-     (જે યોિના હઠેળ નિષ્યવનૃિ મેળિેલ હોય િેન ુનામ લખવ)ુ 

 
 ઉપરોક્િ િમયમ બયબિો ધ્યયને લઇ અન.ુજાતિનય િમયમ તિદ્યયર્થીનય ફોમા ઓનલયઇન ભરયિી એકત્ર 
કરી દરખયસ્િ એકી સયરે્થ જજલ્લય કચેરીમય ંચકયસણી અરે્થ રજુ કરયિિયની રહિેે. પરુિણી દરખયસ્િો ઉપર 
ધ્યયન આપિયમય ંઆિિે નહહ. સમય મયયાદયમય ંન આિેલ િર્થય અધરુી તિગિોિયળી કે પરુિણી દરખયસ્િો 
અંગે સપંણૂા જિયબદયરી જે િે સસં્ર્થયની રહિેે. 
 
 
નોંધ:- ઉક્િ િમામ નિગિો માગષદિષન પરુિી છે આખરી અર્થષધટન સરકારશ્રીના ઠરાિ મિુબ કરિાન ુરહિેે. 
 
 
પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃિ (BCK-6.1) અંિગાિ અન.ુજાતિનય તિદ્યયર્થીઓને મળિયપયત્ર ગ્રપુ િયઇઝ તનભયિભથ્થ ુ

ગ્રુ
પ 

અભ્યયસક્રમની તિગિ 

છયત્રયલયમય ંરહિેય ન 
હોય (ડસે્કોલર) 

/મયતસક 

છયત્રયલયમય ંરહીને 
અભ્યયસ કરિય ં 

(હોસ્ટેલર) /મયતસક 

૧ 

મેર્ીકલ સ્નાિક અને અન.ુસ્નાિક કક્ષાના  એલ.એલ.એમ.,      
એન્જીયરીંગ,ટેકનોલોજી, આકીટેક્ચર, મેનેિમેન્ટ, નાણાકંીય ણબઝ્નેિ, 
કોમ્પ્યટુર સાયન્સ / એપલીકેિન, સી.એ./  
આઇ.સી.ર્બ્લલ્ય.ુએ./સી.એસ./ એમ.ફીલ / પી.એચ.ર્ી., ર્ી.લીટ 
િગેરે 

૫૫૦ ૧૨૦૦ 

૨ 

ર્ીગ્રી, ફામષસી (બીફામષ), નનસિગ(બી.નનસિગ), એલ.એલ.બી., માસ 
કોમ્યનુીકેિન,  હોટેલ મેનેિમેન્ટ/ ટુરીિમ. લધિુમ પ્રિેિ લાયકામ 
૧૦+૨ છે િેિા િરફ િિા ધધંાકીય કોષષ, િર્થા ગપૃ-૧ મા ંસમાિિે 
ન ર્થિો હોય િેિા અન.ુ સ્નાિક કોષષ  ( એમ.એ. / એમ.એસ.સી/ 
એમ.કોમ/એમ.એર્ / એમ.ફામષ િગેરે 

૫૩૦ ૮૨૦ 

૩ 
ગપૃ-૧ િર્થા ગપૃ-૨મા ંસમાનિષ્ટ ન ર્થિા સ્નાિક કક્ષા િરફ દોરિા 
ફોષષ (બી.એ. /બી.એસ.સી / બી.કોમ િગેરે 

૩૦૦ ૫૭૦ 

૪ 
ધો.૧૧-૧૨ બને્ન પ્રિાહ, આઇટીઆઇ, પોલીટેકનીકમા ં ત્રણ િષષનો 
ર્ીપ્લોમા ંકોષષ ૨૩૦ ૩૮૦ 

નોંધ :- આચયયાશ્રીઓને ખયસ તિનિંી કે તિ.વ.ૃ ની કયમગીરી મયટે િેઓનય કલયકાશ્રી ફયઇલ લઇને 
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આિે ત્યયરે કલયકાશ્રીએ હદિસ તિષ્યવતૃિ મયટે ફયળિે િેિી વ્યિસ્ર્થય કરિયમય ંઆિે. 
 

     નયયબ તનયયમક  

 અનસુચૂચિ જાતિ કલ્યયણ 

ચબડયણ: ઉપર મજુબ            જજ........................ 
નકલ સતિનય રિયનય:-  

(૧) નનયામકશ્રી, અન.ુજાનિ કલ્યાણ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર િરફ જાણ ર્થિા નિનિંી સહ 

(૨) કુલ સણચિશ્રી, ...................................... યનુીિનસિટી, જિ.......................... 
(૩) જિલ્લા નિક્ષણાનધકારીશ્રી, જિ..................... િરફ જાણ િર્થા િમામ ઉચ્ચિર માધ્યનમક િાળાઓન ે

ઉક્િ બાબિે િરૂરી સચૂના આપિા સારૂ. 
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Digital Gujarat Portal મયરફિ Online કરિયની ર્થિી યોજનયઓની તિગિ (પત્રક-અ) 
સયમયજજક ન્યયય અને અતધકયરીિય તિભયગ 

અનસુચૂચિ જાતિ કલ્યયણ ખયત ુ
અ
.નં.  યોજનયનુ ંનયમ કુટંુબની આિક મયયાદય કુમયર કે કન્યય 

મયટે રીમયકાસ 

૧. અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટેની પોસ્ટમેરીક નિષ્યવનૃિ (GOI) 
(BCK-6.1) 

રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર/ કન્યા 
બનં ે

ફ્રીિીપકાર્ષ િગરના 
નિદ્યાર્થીઓએ િ એપ્લાય કરવ.ુ 

૨. અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટેની પોસ્ટમેરીક નિષ્યવનૃિ (GOI)  
(માત્ર ફ્રીિીપકાર્ષ ધરાિિા નિદ્યાર્થીઓ માટે) (BCK-6.1) 

રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર/ કન્યા 
બનં ે

માત્ર ફ્રીિીપકાર્ષ ધરાિિા 
નિદ્યાર્થીઓએ િ એપ્લાય કરવ.ુ 

૩. અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટે ભોિનબીલ સહાય (BCK-10) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 
બનં ે

સસં્ર્થા(કોલેિ) સલંગ્ન 
છાત્રાલયમા ંરહી અભ્યાસ કરિા 

નિદ્યાર્થીઓન ેિ ભોિનબીલ 
મળિા પાત્ર છે. 

૪. અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટે એમફીલ./પી.એચ.ર્ી મહાનનબધં 
સહાય (BCK-11) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 

બનં ે

આ યોિનનો લાભ મહાનનબધં 
(ર્થીસીસ) રજુ કરિાની િરિ ે

આપિાનો રહિેે. 

૫. મેર્ીકલ / એન્જીનીયરીંગ / હર્પ્લોમામંા ંઅભ્યાસ કરિા અનસુણૂચિ 
જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટે સાધન સહાય (BCK-12) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 

બનં ે

માત્ર પહલેા િષષમા ંઅભ્યાસ 
કરિા નિદ્યાર્થીઓન ેિ મળિા 

પાત્ર છે. 

૬. અનસુણૂચિ જાનિના નિદ્યાર્થીઓ માટે આઇ.ટી.આઇ. નિષ્યવનૃિ / 
સ્ટાઇપેન્ર્ (BCK-13) 

િહરેી નિસ્િાર માટે 

રૂ. ૬૮,૦૦૦/- 

ગ્રામ્ય નિસ્િાર માટે 

રૂ. ૪૭,૦૦૦/- ર્થી ઓછી 

કુમાર અને કન્યા 
બનં ે - 

૭. 
અનસુણૂચિ જાનિની નિદ્યાર્થીનીઓ(કન્યાઓ) માટેની પોસ્ટમેરીક 
નિષ્યવનૃિ (BCK-5) (જેમના િાલીની આિક ૨.૫૦ લાખ કરિા િધારે 
હોય) 

રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી િધ ુ માત્ર કન્યા માત્ર નનભાિ ખચષ મળિા પાત્ર 
છે. 

 


