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અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક તિષ્યવતૃિ યોજનાના  
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ઓનલાઇન ફોમટ તમામ સિૂનાઓ િાાંચ્યા પછી જ ભરવુાં. 
https://www.digitalgujarat.gov.in 

 
( તિદ્યાર્થીએ અરજી કરિાની રીત ) 

  પ્રર્થમ તિદ્યાર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િેબસાઇટ પર Citizen તરીકે નવુાં રજીસ્ટે્રિન કરિાન ુ
રહિેે. તિદ્યાર્થી એક િાર રજીસ્ટે્રિન કરે અને જે LoginID-Password મળિે સાંપણૂટ અભ્યાસક્રમ માટે 
તે જ LoginID-Password Use કરિાના હોય તેને યાદ રાખિાના રહિેે. નવ ુરજીસ્ટે્રિન આધાર 
નાંબર,  E-mail ID, મોબાઇલનાં તેમજ પોતે નક્કી કરેલ પાસિડટ દ્વારા કરાિિાનુાં રહિેે. 
રજીસ્ટે્રિનમાાં E-mail ID અને મોબાઇલનાં રજીસ્ટે્રિન િખતે ફરજીયાત હોિાર્થી તિદ્યાર્થીઓનુાં       
E-mail ID અને મોબાઇલનાંબર હોિો ફરજીયાત છે. રજીસ્ટે્રિન ર્થયા બાદ તિદ્યાર્થીએ પનુઃ Login 
કરી પોતાની પ્રોફાઇલ My Profileમાાં જઇ Update કરિાની રહિેે. 

  પ્રોફાઇલ Update કયાટ બાદ તિદ્યાર્થીએ આ સારે્થના પત્રક-અ મજુબની યોજનાઓ પૈકી જે યોજના 
માટે પાત્રતા ધરાિતા હોય તે યોજનામાાં ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહિેે. (તિદ્યાર્થી જે જે 
યોજનામાાં પાત્રતા ધરાિતા હોય તે તમામ યોજનામાાં અલગ અલગ એપ્લાય કરિાન ુ રહિેે.)  
તિદ્યાર્થી ઓનલાઇન લોગીન ર્થયા બાદ “Request a New Service” ઉપર ક્લીક કરી “Filter 

Services”  મેનમુાાં જઇ “Director Schedule Caste Welfare” પર ક્લીક કરિે તો ઉપર મજુબની 
તમામ યોજનાઓન ુલીસ્ટ જોઇ િકાિે અને જે યોજના માટે પાત્રતા ધરાિતા હિે તેમા કલીક કરી 
એપ્લાય કરી િકાિે. યોજના પાંસદ કયાટ બાદ તિદ્યાર્થીએ માગ્યા મજુબની તમામ તિગતો જેિી કે 
Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail તિગેરે િીિટ પિૂટક 
ભરિાની રહિેે અને Attachmentમાાં લાગ ુપડતા તમામ ડોક્યમેુન્ટ Upload કરિાના રહિેે. તમામ 
તિગતો અને ડોક્યમેુન્ટ Upload અપલોડ ર્થઇ ગયા બાદ તિદ્યાર્થીએ પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટટ 
સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરિાનો રહિેે અને પરેુપરુુ અરજીપત્રક  ભરાય ગયા બાદ ફાઇનલ કરી 
Submit કરિાન ુરહિેે જેર્થી અરજી તિદ્યાર્થીના સબાંતધત િાળા/કોલેજના લોગીનમાાં ઓનલાઇન જતી 
રહિેે. ઓનલાઇન અરજી ર્થઇ ગયા બાદ તિદ્યાર્થીએ તેની તપ્રન્ટ કાઢી જરૂરી સાધતનક પરુાિા અરજી 
સારે્થ ચબડાણ કરી િાળા/કોલેજ/યતુનિતસિટી/આઇ.ટી.આઇ.ને જમા કરાિિાના રહિેે. 
નોંધ: જાતત અને આિક અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ અતધકારી દ્રારા આપિામાાં આિેલ હોય તે જ 
અપલોડ કરિાન ુરહિેે અને સાંસ્ર્થાને જમા કરાિિાન ુરહિેે. 

 
  



( તિદ્યાર્થીઓ માટે અન્ય સિૂનાઓ ) 
 

  જે તિદ્યાર્થીએ અગાઉ પ્રોફાઇલ રજીસ્ટે્રિન કરાિેલ હોય (જેમ કે િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮માાં સમરસ 
છાત્રાલયમાાં પ્રિેિ માટે Onlineઅરજી કરેલ હોય) તેઓએ ફરીર્થી રજીસ્ટે્રિન કરાિિાનુાં રહિેે નહી. 
તેઓએ સીધા તે જ Login ID-Password િડ ેજે તે લાગ ુપડતી યોજનામાાં સીધી અરજી કરી 
િકિે. 

 

  તમામ તિદ્યાર્થીઓએ આધારકાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુાં લીકીંગ (સીડીંગ) કરવુાં જરૂરી છે. આર્થી 
તમામ તિદ્યાર્થીઓ તેમના આધાર કાડટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સારે્થનુાં લીકીંગ (સીડીંગ) જો બાકી હોય 
તો તાત્કાચલક પોતાની બેન્કને તિગતો પરુી પાડી લીકીંગ (સીડીંગ) કરાિી દે તેિી તિનાંતી કરિામાાં 
આિે છે. દરેક તિદ્યાર્થી દીઠ એક મોબાઇલ નાંબર તર્થા એક ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. યઝુ કરિા દેિામાાં 
આિિે.  

 
  હોસ્ટેલમાાં રહતેા તિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંગેનુાં સટીફીકેટ પોટટલ પરર્થી ડાઉનલોડ કરીને હોસ્ટેલના 

સબાંતધત સક્ષમ સિાતધકારીશ્રીના સહી/તસક્કા કરાિીને સ્કેન કરીને અપલોડ કરિાન ુરહિેે. 
 

 પોટટલ પર અરજી કરિા માટેની આખરી તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ તનયત ર્થયેલ છે. તે બાબત ધ્યાને 
લઇ તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭સધુીમાાં તમામ તિદ્યાર્થીઓએ ચબનચકૂ ઉપરોકત પોટટલ પર રજીસ્ટે્રિન કરી 
Online અરજી કરિાની રહિેે.  

 
  જે જજલ્લાનાાં મળૂિતની હોય તેિા અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ ગજુરાત રાજય બહાર (Out 

Stateમાાં) માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તો તેઓએ પણ Online જ અરજી કરિાની 
રહિે અને કરેલ અરજીફોમટ સારે્થ અપલોડ કરેલ તમામ ડોક્યમેુન્ટની નકલ તર્થા સાંસ્ર્થાની માન્યતા, 
તેના અભ્યાસક્રમની માન્યતા અને સાંસ્ર્થાની ફી માંજૂરીના આદેિની નકલ સાંસ્ર્થાના ફોરિડીગ સારે્થ 
મળૂ િતનના જજલ્લાની કિેરીએ જમા કરાિિાની રહિેે. 

 
 જે તિદ્યાર્થીઓએ ફ્રીિીપકાડટ કઢાિી એડમીિન મેળિેલ હોય તેિા તિદ્યાર્થીઓએ “અનસુચૂિત 

જાતતના તિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃત (GOI)  (માત્ર ફ્રીિીપકાડટ ધરાિતા તિદ્યાર્થીઓ 
માટે)(BCK-6.1)”  યોજનામાાં જ એપ્લાય કરિાન ુરહિેે.  

 
  તિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન રજીસ્ટે્રિન કરતી િખતે પોતાના બેંક ખાતાનો નાંબર અને જે બેંક ખાતા 

નાંબર આધાર નાંબર સારે્થ લીંક કરેલ હોય તે એકાઉન્ટ નાંબર જ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે 
નાખિાનો રહિેે. બેંકની િાખાનો IFS કોડ પણ ધ્યાન રાખીને નાખિાનો રહિેે. જે તિદ્યાર્થીનો બેંક 
એકાઉન્ટ નાંબર/ આધાર નાંબર સારે્થ લીંક ન ર્થયેલ હોય તેને તેની બેંક િાખામાાં જઇને આધાર 
સીડીંગ માટેનુાં ફોમટ ભરીને સીડીંગ કરાિિાનુાં રહિેે. અને બેકનુાં ખાત ુિાલ ુરહ ેતર્થા બેંકના તનયમ 
મજુબ KYC(KNOW YOUR CUSTMER)ફોમટ ભરેલ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરિાની રહિેે. 

 
 
 

 તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે પોતે ભરેલ ફીની પહોંિ સ્કેન કરી અપલોડ કરિાની 
રહિેે. જો તેમ નહીં કરિામાાં આિે તો તેને ફક્ત મેઇટેનન્સ એલાઉન્સ (તનભાિ ભથ્થ)ુ જ 



મળિાપાત્ર ર્થિે. તિદ્યાર્થી દ્વારા ભરિામાાં આિેલ ફી માાં મખુ્યત્િે પ્રિેિ ફી, ટયિુન ફી( તિક્ષણ ફી) 
અને અન્ય ફી સરકારી કોલેજના કોસટમાાં મળિાપાત્ર તિક્ષણ ફી મજુબની તનયમોનસુાર જ મળિા 
પાત્ર ર્થિે. 

 તિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસક્રમની તિગત ખબૂ જ સાિધાની પિૂટક પસાંદ કરિાની રહિેે.જો તિદ્યાર્થી 
દ્વારા કોઇ ખોટી સાંસ્ર્થા અર્થિા ખોટો અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરિામાાં આિિે તો તેની અરજી કોઇ અન્ય 
િાળા / કોલેજ / યતુનિતસિટીને Online Send ર્થઇ જિે. જો આિી કોઇ પરીસ્સ્ર્થતત ઉભી ર્થિે તો તે 
અંગેની જિાબદારી તિદ્યાર્થીની રહિેે. 

 તિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે જો તેના પોતાના અભ્યાસક્રમની તિગત મેનમુા ન મળે 
તો તે અંગેની જાણ તેની સાંસ્ર્થાને કરિાની રહિેે. અને ત્યારબાદ જો સાંસ્ર્થા તે અભ્યાસક્રમ પોતાના 
લોગીનમાાં જઇ અપડટે કરિે તો તિદ્યાર્થી તે અભ્યાસક્રમ સીલેક્ટ કરી િક્િે. 

 તિદ્યાર્થી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની માહહતી ખોટી ભરિામાાં/ પસાંદ કરિામાાં આિિે અર્થિા કોઇ માહહતી  
છુપાિિામાાં આિિે તો તેને કોઇપણ રીતે ફરીર્થી સ્કોલરિીપન ુ ફોમટ ભરિા દેિામાાં નહી. જો 
તિદ્યાર્થી ખોટી રીતે માહહતી છુપાિી તિષ્યવતૃત મેળિિાનો પ્રયાસ કરિે તો તેને તિષ્યવતૃત માટે 
બ્લેકલીસ્ટ કરી દેિામાાં આિિે. તિદ્યાર્થીઓને તિનાંતી છે કે ફરીર્થી ડુપ્લીકેટ એપ્લીકેિન ભરિાનો 
પ્રયત્ન ન કરે. 

 તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન એપ્લીકેિન ભરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીની રાહ ન જોિી સાંસ્ર્થાના 
માગટદિટન હઠેળ બને તેટલ ુજલદી ફોમટ ભરી દેિા તિનાંતી છે. 

  તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરેલ હિે પણ જો તેની એપ્લીકેિન સાંસ્ર્થામાાં તમામ ડોક્યમેુન્ટ 
સહીત જમા કરાિેલ નહી હોય તો તેિા તિદ્યાર્થીની અરજી ધ્યાને લેિામાાં નહહ આિે જે ધ્યાને 
લેિાન ુરહિેે. 

  તિદ્યાર્થીએ સત્ર પરૂૂ ર્થિાની અંદાજજત તારીખ સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મેળિી લેિાની રહિેે. 
  તિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની 

ક્રમાનસુાર પ્રમાચણત માકટિીટ અપલોડ કરિાની રહિેે તર્થા સાંસ્ર્થાને જમા કરિાના રહિેે. 
  ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ(બે્રક) પડલે હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / 

અધટસરકારી નોકરી કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની 
તિષ્યવતૃતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુ રૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ કરી 
અપલોડ કરિાન ુરહિેે અને અરજી સારે્થ સાંસ્ર્થાને રજુ કરિાન ુરહિેે 

  તિદ્યાર્થી અરજી ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરિે ત્યારબાદ કોઇ સધુારા િધારા કરી િકિે નહહ. 
  તિદ્યાર્થીએ ડીઝીટલ ગજુરાત પોટટલના પ્રશે્ન જરૂર જણાયે હલે્પ ડસે્ક નાં 18002335500 પર સાંપકટ 

કરિાનો રહિેે. 

  



( તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતા પહલેા નીિે મજુબની તિગતો 
પોતાની સારે્થ ફરજીયાત રાખીને બેસવુાં તર્થા નીિે મજુબના તમામ 

ડોક્યમેુન્ટ સ્કેન કરીને રાખિા) 
 તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાન ુછે કે તેન ુપોતાન ુઇ-મેઇલ એડ્રસે 

હોવુાં જરૂરી છે જો તે ન હોય તો તેને તાત્કાચલક ઇ-મેઇલ આઇ.ડી બનાિિાનુાં રહિેે. 
 ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે તિદ્યાર્થીના મોબાઇલ નાંબર પર OTP (ONE TIME PASSWORD)  

આિિે. તેમજ ભતિષ્યમાાં જરૂરી મેસેજ તર્થા સિુનાઓ આિિે. તેર્થી પોતાનો મોબાઇલ નાંબર 
ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે રજીસ્ટર કરાિિો જરૂરી છે. 

 તિદ્યાર્થીના સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલા જાતતના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ. 
 સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ (પરચણત 

સ્ત્રીના હકસ્સામાાં (પતતનાાં), જો તપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા તપતાએ છૂટાછેડા લીધા હોય 
તેિા હકસ્સામાાં તપતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછેડાનો આદેિ રજૂ કરેર્થી માતાનાાં આિકનો 
દાખલો માન્ય રહિેે. (આિકનો દાખલો સરકારશ્રીના તનયમ મજુબ ત્રણ િર્ટ સધુી માન્ય રહિેે) ) 

 તિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની 
ક્રમાનસુાર પ્રમાચણત માકટિીટની નકલ 

  ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ(બે્રક) પડલે હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / 
અધટસરકારી નોકરી કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની 
તિષ્યવતૃતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુરૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ

  જે તિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહતેા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેનુાં સટીફીકેટ (જેનો નમનુો પોટટલ ઉપર 
ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સિાતધકારીશ્રીના સહી તસક્કા કરાિિાનાાં રહિેે) 

 બેંક પાસબકુની પ્રર્થમ પાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા 
દિાટિેલ હોય /જો પાસબકુ ન હોય તો Cancel િેક અપલોડ કરિો જેમાાં ખાતા નાંબર, 
આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટિેલ હોય  

 આધારકાડટની નકલ 

 હાલના અભ્યાસક્રમના િૈક્ષચણક િર્ટમાાં પ્રિેિ મેળિેલ તારીખ તર્થા િૈક્ષચણક િર્ટ પણૂટ ર્થિાની 
અંદાજીત તારીખ (જે સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મળી રહિેે) 

  તિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફીની પહોંિ (િાતર્િક) 
  પાસપોટટ  સાઇઝનો ફોટો 
  જો તિદ્યાર્થી હદવયાાંગ હોય તો તે અંગેન ુ સક્ષમ સિાતધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ 

પ્રમાણપત્ર 

  તિદ્યાર્થીના પહરચણત હકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર 

 

  



   

( તિદ્યાર્થીએ ફાઇનલ તપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્યા બાદ તેઓએ અરજીમાાં સહી કરીને નીિે 
મજુબના ડોક્યમેુન્ટ સારે્થ જે તે િાળા/કોલેજ/સાંસ્ર્થામાાં જમા કરાિિાના રહિેે ) 

 

 તિદ્યાર્થીના સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલા જાતતના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ રજુ 
કરિી. 

 

 સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલા આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ રજુ કરિી. 
(પરચણત સ્ત્રીના હકસ્સામાાં (પતતનાાં), જો તપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા તપતાએ છૂટાછેડા 
લીધા હોય તેિા હકસ્સામાાં તપતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછેડાનો આદેિ રજૂ કરેર્થી માતાનાાં 
આિકનો દાખલો માન્ય રહિેે. (આિકનો દાખલો ત્રણ િર્ટ સધુી માન્ય રહિેે) ) 

 

 તિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરેલ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની 
ક્રમાનસુાર પ્રમાચણત માકટિીટની નકલ રજુ કરિી 

 
  ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ(બે્રક) પડલે હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / 

અધટસરકારી નોકરી કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરેલ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની 
તિષ્યવતૃતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુરૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુરજુ કરવ.ુ 

 
  જે તિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહતેા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ (જેનો નમનુો 

પોટટલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે જે ડાઉનલોડ કરી સક્ષમ સિાતધકારીશ્રીના સહી તસક્કા કરાિિાનાાં રહિેે) 
 
 બેંક પાસબકુની પ્રર્થમ પાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની િાખા 

દિાટિેલ હોય /જો પાસબકુ ન હોય તો Cancel િેક જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), 
બેંકની િાખા દિાટિેલ હોય તે રજુ કરિો. 

 

 આધારકાડટની નકલ રજુ કરિી. 
 

  તિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફીની પહોંિ રજુ કરિી. 
 

  જો તિદ્યાર્થી હદવયાાંગ હોય તો તે અંગેન ુ સક્ષમ સિાતધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ 

 

  તિદ્યાર્થીની(કન્યા)ના પહરચણત હકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ 
 



Digital Gujarat Portal મારફત Online કરિાની ર્થતી યોજનાઓની તિગત (પત્રક-અ) 
સામાજજક ન્યાય અને અતધકારીતા તિભાગ 

અનસુચૂિત જાતત કલ્યાણ ખાત ુ
અ
.નાં.  યોજનાનુાં નામ કુટુાંબની આિક મયાટદા કુમાર કે કન્યા 

માટે રીમાકટસ 

૧. 
અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટેની પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃત (GOI) 

(BCK-6.1) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર/ કન્યા બાંને 
ફ્રીિીપકાડટ િગરના તિદ્યાર્થીઓએ 

જ એપ્લાય કરવ.ુ 

૨. 
અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટેની પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃત (GOI)  

(માત્ર ફ્રીિીપકાડટ ધરાિતા તિદ્યાર્થીઓ માટે) (BCK-6.1) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર/ કન્યા બાંને 
માત્ર ફ્રીિીપકાડટ ધરાિતા 

તિદ્યાર્થીઓએ જ એપ્લાય કરવ.ુ 

૩. અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજનબીલ સહાય (BCK-10) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 
બાંને 

સાંસ્ર્થા(કોલેજ) સાંલગ્ન છાત્રાલયમાાં 
રહી અભ્યાસ કરતા તિદ્યાર્થીઓને જ 

ભોજનબીલ મળિા પાત્ર છે. 

૪. 
અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટે એમફીલ./પી.એિ.ડી મહાતનબાંધ 

સહાય (BCK-11) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 
બાંને 

આ યોજનનો લાભ મહાતનબાંધ 

(ર્થીસીસ) રજુ કરિાની િરતે 

આપિાનો રહિેે. 

૫. 
મેડીકલ / એન્જીનીયરીંગ / હડપ્લોમાાંમાાં અભ્યાસ કરતા અનસુચૂિત 

જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટે સાધન સહાય (BCK-12) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી કુમાર અને કન્યા 
બાંને 

માત્ર પહલેા િર્ટમાાં અભ્યાસ કરિા 
તિદ્યાર્થીઓને જ મળિા પાત્ર છે. 

૬. 
અનસુચૂિત જાતતના તિદ્યાર્થીઓ માટે આઇ.ટી.આઇ. તિષ્યવતૃત/સ્ટાઇપેન્ડ 

(BCK-13) 

િહરેી તિસ્તાર માટે 

રૂ. ૬૮,૦૦૦/- 
ગ્રામ્ય તિસ્તાર માટે 

રૂ. ૪૭,૦૦૦/- ર્થી ઓછી 

કુમાર અને કન્યા 
બાંને - 

૭. 
અનસુચૂિત જાતતની તિદ્યાર્થીનીઓ(કન્યાઓ) માટેની પોસ્ટમેટ્રીક તિષ્યવતૃત 
(BCK-5) (જેમના િાલીની આિક ૨.૫૦ લાખ કરિા િધારે હોય) રૂ. ૨.૫૦ લાખર્થી િધ ુ માત્ર કન્યા માત્ર તનભાિ ખિટ મળિા પાત્ર છે. 

 


