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અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓ માટ પો ટ મે ક િશ ય િૃ  યોજનાના  

અર  પ કો Online ભરવા ગેની ચુનાઓ 

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

 થમ િવ ાથ ઓએ Digital Gujarat Portal વેબસાઇટ પર Citizen તર ક ન ુ ંર શન કરવા  ુ

રહશે. ન  ુર શન આધાર નબંર,  E-mail ID, મોબાઇલન ંતેમજ પોતે ન  કરલ પાસવડ ારા 

કરવા ુ ંરહશ.ે  કાયમી આ પોટલ માટ સાચવી રાખવાના રહશે. ર શન વખતે E-mail ID અને 

મોબાઇલ નબંર ફર યાત હોવાથી િવ ાથ ઓ ુ ંE-mail-ID અને મોબાઇલ નબંર હોવો ફર યાત છે. 

(સદર ુ ંમોબાઇલ નબંર યા ધુી સં ણૂ અ યાસ મની િશ ય િૃ /સહાય મળ  ન ય યા ધુી ચા  ુ

રાખવા િવનતંી છે.) ર શન થયા બાદ િવ ાથ એ પોતાના મોબાઇલ નબંર/ આધાર નબંર ક Email 

Idને પોતાના ઝુરનેમ તર ક તથા  પાસવડ બનાવેલ હોય તેનો ઉપયોગ કર   નુઃ Login કર  

પોતાની ોફાઇલ (My Profile) Update કરવાની રહશ.ે (My Profile Update થયેલ ન હોય તો પણ 

િવ ાથ  ઓનલાઇન અર  કર  શક છે.) 

  િવ ાથ એ અગાઉ ડ જટલ જુરાત પોટલ પર ોફાઇલ ર શન કરાવેલ હોય ( મ ક અગાઉના 

વષમા ંસદર ું પોટલ મારફત િશ ય િૃ  યોજના માટ ઓનલાઇન એ લાય કરલ હોય ક ટબલેટ માટ 

અર  કરલ હોય ક પોટલની અ ય િશ ય િૃ  યોજનાઓમા ંલાભ લેવા અર  કરલ હોય) તેઓએ 

ફર થી ર શન કરાવવા ુ ંરહશે નહ . તેઓ સીધા અગાઉના Login ID-Password વડ લોગીન કર  

 તે લા  ુપડતી યોજનામા ંઅર  કર  શકશ.ે 

   િવ ાથ ઓ ગત વષનો પોતાનો ID-Password લુી ગયેલ હોય તે િવ ાથ ઓએ “Forget 

Password” પર લીક કર  પોતાના ર ટડ મોબાઇલ પર OTP મેળવી નવો પાસવડ બનાવી લેવાનો 

રહશે. નવો પાસવડ મ યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નબંર User ID રહશે અને પાસવડ  નવો 

બનાવેલ છે તે રહશ.ે “Forget Password” મે  ુ ડ જટલ જુરાત પોટલ પર લોગીન પેજ પર 

ઉપલ ધ છે. 

  િવ ાથ ઓનો ર ટડ મોબાઇલ નબંર ખોવાઇ ગયેલ હોય ક કોઇ કારણસર બધં થઇ ગયેલ હોય તો 

તેવા િવ ાથ ઓ જ લાની SC/ST/OBC કચેર નો સપંક કર  પોતાની ઓળખ થાિપત કર  પોતાની 

પોફાઇલમા ંમોબાઇલ નબંર બદલાવી શક છે. 

 

 ડ જટલ જુરાત પોટલમા ંલોગીન થયા બાદ તમામ િવ ાથ ઓએ “Scholarship” Option પર લીક 

કર ને જ ઓનલાઇન એ લાય કરવાની કામગીર  કરવાની રહશ.ે અ ય કોઇ જ યાએથી િવ ાથ  

િશ ય િૃ  યોજનામા ંએ લાય થઇ શકશે ન હ ની તમામ િવ ાથ ઓએ ન ધ લેવાની રહશે. 



 “Scholarship” Option પર લક કયા બાદ “Select Financial Year” મે મુા ંવષ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-

૧૯ ક ૨૦૧૯-૨૦ સીલે ટ કયથી જો વષ: ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ ક ૨૦૧૯-૨૦મા ંકોઇ િશ ય િૃ ની 

અર  ઓનલાઇન કરલ હશે તો તે અર  જોઇ શકાશે અને ચા  ુવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ઓનલાઇન 

અર  કરવા માટ “Select Financial Year” મે મુા ંવષ ૨૦૨૦-૨૧ જ સીલે ટ કરવા  ુરહશે. 

  િવ ાથ ઓએ ગત વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં ઓનલાઇન અર  કરલ હતી અને િનયમો સુાર િશ ય િૃ  

મેળવેલ હતી તેવા િવ ાથ ઓની ચા  ુ વષની ર અુલ અર  ઓટોમેટ ક “Renewal” મોડમા ં

કુવામા ંઆવેલ છે એટલે ક તેવા િવ ાથ ઓએ શ એ લાય કરવા  ુનથી. “Renewal” બટન પર 

લક કર  પોતાની તમામ િવગતો વી ક Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, 

Disability Detail િવગેર ચેક કર  જ ર  બડાણો અપલોડ કર  અર  ઓનલાઇન સે ડ કરવાની રહશ.ે 

(િવ ાથ ઓએ ઓર નલ ડો મેુ ટ SCAN કર  અપલોડ કરવા) 

   િવ ાથ ઓને ગત વષ િશ ય િૃ  મળેલ હતી અને તે  ુ ફોમ ચા  ુ વષ ઓટોમેટ ક “Renewal” 

મોડમાં ન જોવા મળે તો તેવા િવ ાથ ઓએ “Request a New Service” મે મુાં જઇને વષ ૨૦૨૦-૨૧ 

પસદં કર ને લા  ુપડતી યોજનામા ં શ ફોમ ભર  અર  કરવાની રહશ.ે 
 

   અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓએ શ અર  કરવાની છે તેણે ડ જટલ જુરાત પોટલ ઓપન કર  

“Login” મે  ુપર લીક કર  “Citizen Login”મા ંજઇ પોતાના Id-Passwordથી લોગીન કરવા ુ ંરહશ.ે 

લોગીન કયા બાદ “Scholarship” Option મા ંજઇ “Request a New Service” પર લીક કરવા ુ ં

રહશે. યારબાદ “Select Financial Year” મે મુા ં વષ ૨૦૨૦-૨૧ સીલે ટ કર  “SC(Director 

Scheduled Caste Welfare)” હ ડગના નીચ ેદશાવેલ યોજના પૈક   યોજનામા ંપા તા ધરાવતા 

હોય તેના પર લીક કર  એ લાય કરવા  ુરહશ.ે યોજના પસંદ કયા બાદ િવ ાથ એ મા યા જુબની 

તમામ િવગતો વી ક Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail 

િવગેર ચીવટ વૂક ભરવાની રહશે અને Attachmentમા ં લા  ુ પડતા તમામ ડો મેુ ટ Upload 

કરવાના રહશે. (િવ ાથ ઓએ ઓર નલ ડો મેુ ટ SCAN કર  અપલોડ કરવા) 

  તમામ િવગતોની ચકાસણી કર  અને ડો મેુ ટ Upload થઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ પોતાનો તા તરનો 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહશે અને રુ ુ ુ અર પ ક ભરાઇ ગયા બાદ પોતાના 

મોબાઇલ પર OTP મેળવી ઓનલાઇન અર  “Final Submit” કરવાની રહશે થી અર  િવ ાથ ના 

સબિંધત શાળા/કોલેજ/સં થાના લોગીનમા ંઓનલાઇન સબમીટ થઇ જશે. ઓનલાઇન અર  થઇ ગયા 

બાદ શ તથા ર અુલ િવ ાથ એ તેની િ ટ કાઢ  જ ર  સાધિનક રુાવા અર  સાથે બડાણ કર  

શાળા/ કોલેજ/ િુનવિસટ / સં થાને જમા કરવાના રહશ.ે  

ન ધ: િત અને આવક ગે ુ ં માણપ  સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ હોય તે જ અપલોડ 

કરવા  ુરહશે. 

  



(િવ ાથ ઓ માટ અ ય ચૂનાઓ) 
 

 તમામ િવ ાથ ઓએ આધારકાડ અને બે ક એકાઉ ટ સાથે ુ ં લીક ગ (સીડ ગ) કર ુ ં જ ર  છે. આથી 

તમામ િવ ાથ ઓ તેમના આધાર કાડ અને બે ક એકાઉ ટ સાથે ુ ંલીક ગ (સીડ ગ) જો બાક  હોય તો 

તા કા લક પોતાની બે કને િવગતો રુ  પાડ  લીક ગ કરાવી દ તેવી િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 
 

 હો ટલમા ંરહતા િવ ાથ એ હો ટલર ગે ુ ંસટ ફ કટ ડ જટલ જુરાત પોટલ પરથી ડાઉનલોડ કર ને 

હો ટલના સબિંધત સ ાિધકાર ીના સહ /િસ ા કરાવીને કન કર ને અપલોડ કરવા  ુ રહશ.ે  

એ લાય કરતી વખતે “Instruction” પેજ પરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશ.ે સરકાર મા ય ર ટડ થયેલ 

છા ાલયમા ંરહતા િવ ાથ ઓએ જ હો ટલર તર ક ફોમ ભરવા  ુરહશે. 

 

 શૈ ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ અ ુ ૂચત િતના તમામ પા તા ધરાવતા િવ ાથ ઓએ 

િશ ય િૃ /સહાય મેળવવા માટ તા:૧૦/૧૧/૨૦૨૦ થી ૧૫/૧૨/૨૦૨૦ ધુીમા ં ડ જટલ જુરાત પોટલ 

પર લા  ુપડતી યોજનાઓમાં બન કૂ Online અર ઓ કરવાની રહશે. 

 

 જુરાતના ળૂવતની હોય તેવા અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓ જુરાત રાજય બહાર (Out Stateમા)ં 

મા યતા ા ત સં થામા ંઅ યાસ કરતા ંહોય તો તેઓએ પણ Digital Gujarat Portal પર Online જ 

અર  કરવાની રહશે અને કરલ અર ફોમ સાથે અપલોડ કરલ તમામ ડો મુે ટની નકલ તથા 

સં થાની મા યતા, તેના અ યાસ મની મા યતા અને સં થાની ફ  મં ૂર ના આદશની નકલ સં થાના 

ફોરવડ ગ સાથે ળૂ વતનના જ લાની કચેર એ જમા કરાવવાની રહશે. 

 

  િવ ાથ ઓએ શીપકાડ કઢાવી એડમીશન મેળવેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ “(BCK-6.1) Post 

Matric Scholarship for SC Students (GOI) (Freeship Card Students Only)”  યોજનામા ંજ 

એ લાય કરવા  ુરહશ.ે શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ  ઓનલાઇન એ લાય ન હ કર તો તેવા િવ ાથ ની 

િશ ણફ   તે કોલજે/સં થાને મળ  શકશે ન હ ની જવાબદાર   તે િવ ાથ /સં થાની રહશ.ે તેમજ 

િવ ાથ  શીપકાડ િસવાયની યોજનામાં એ લાય કરશ ેતો તેવા િવ ાથ ઓની ટ શુન ફ   તે સં થાને 

મળ  શકશે ન હ અને તે ગેની જવાબદાર   તે સં થાની રહશ.ે 

 

 િવ ાથ એ ઓનલાઇન અર  કરલ હશે અને તેને ફાઇનલ સબમીટ કરવામાં ન હ આવેલ હોય ક 

એ લીકશનની ી ટ પોતાની સં થામાં તમામ ડો મેુ ટ સહ ત જમા કરાવેલ નહ  હોય તો તેવા 

િવ ાથ ની અર  યાને લવેામા ંન હ આવે  યાને લવેા  ુરહશે. 
 

 િવ ાથ એ આધાર નબંર સાથે લ ક કરલ હોય તે એકાઉ ટ નબંર ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે 

ભરવાનો રહશે. બકની શાખાનો IFS કોડ પણ યાન રાખીને ભરવાનો રહશે.  િવ ાથ નો બક એકાઉ ટ 

નબંર/ આધાર નબંર સાથે લ ક ન થયેલ હોય તેને તેની બક શાખામા ંજઇને આધાર સીડ ગ માટ ુ ં

ફોમ ભર ને સીડ ગ કરાવવા ુ ંરહશ.ે અને બેક ુ ંખા  ુચા  ુરહ તથા બકના િનયમ જુબ KYC(KNOW 



YOUR CUSTMER)ફોમ ભરલ છે ક નહ  તેની ખાતર  કરવાની રહશે. તેમજ િવ ાથ  ારા જો ફોમ 

ભરતી વખતે ખોટો બક એકાઉ ટ નબંર ભરવામા ંઆવશ ેઅને િશ ય િૃ  અ ય ખાતામા ંજમા થશે તો 

તે ગેની સં ણૂ જવાબદાર  િવ ાથ ની રહશે. 

 

 ઘણા િવ ાથ ઓએ પોતા  ુબક ખા  ુલાબંા સમયથી ઓપરટ કરલ ન હોય (એટલ ે ક બક ખાતામા ં

પૈસા ઉપાડવાનો ક જમા કરવાનો કોઇ યવહાર કરલ ન હોય) તેઓના ખાતા ડોરમે ટ ક થ ગત થઇ 

ગયેલ હોય છે. આવા ખાતામાં િશ ય િૃ  જમા થઇ શકતી નથી થી તમામ િવ ાથ ઓએ િશ ય િૃ  ુ

ફોમ ભરતી વખતે પોતા  ુખા  ુડોરમે ટ ક થ ગત થઇ ગયેલ નથી તેની ખાતર  બકમાં ખાસ કર  

લેવાની રહશે થી ઓનલાઇન િશ ય િૃ  જમા કરતી વખતે ુ કલી ઉભી ન થાય. 

 

 િવ ાથ એ પોતાના અ યાસ મની િવગત બૂ જ સાવધાની વૂક પસદં કરવાની રહશે. જો િવ ાથ  

ારા કોઇ ખોટ  સં થા અથવા ખોટો અ યાસ મ પસદં કરવામાં આવશે તો તેની અર  કોઇ અ ય 

શાળા / કોલેજ / િુનવિસટ ને Online Send થઇ જશ.ે જો આવી કોઇ પર થિત ઉભી થશે તો તે ગેની 

જવાબદાર  િવ ાથ ની રહશે. 

 

 િવ ાથ  ારા ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે જો તેના પોતાના અ યાસ મની િવગત મે મુા ન મળે તો 

તે ગેની ણ તેની સં થાને કરવાની રહશે. અને યારબાદ જો સં થા તે અ યાસ મ પોતાના 

લોગીનમા ંજઇ અપડટ કરશે તો િવ ાથ  તે અ યાસ મ સીલે ટ કર  શ શે. 

 

 િવ ાથ  ારા કોઇપણ કારની મા હતી ખોટ  ભરવામા/ં પસદં કરવામા ંઆવશે અથવા કોઇ મા હતી  

પાવવામા ંઆવશે તો તેને કોઇપણ ર તે ફર થી કોલરશીપ  ુફોમ ભરવા દવામા ંઆવશ ેનહ . જો 

િવ ાથ  ખોટ  ર તે મા હતી પાવી િશ ય િૃ  મેળવવાનો યાસ કરશે તો તેને િશ ય િૃ  માટ 

લેકલી ટ કર  દવામા ં આવશે. િવ ાથ ઓને િવનતંી છે ક ફર થી ુ લીકટ એ લીકશન ભરવાનો 

ય ન ન કર. 

 

 િવ ાથ એ ઓનલાઇન એ લીકશન ભરવાની છે લી તાર ખ ધુીની રાહ ન જોવી સં થાના માગદશન 

હઠળ બને તેટ  ુજલદ  ફોમ ભર  દવા િવનતંી છે. 

 

 િવ ાથ એ સ  ૂ  થવાની દા જત તાર ખ સં થા પાસેથી મેળવી લવેાની રહશે.  િવ ાથ ઓ 

ર અુલ છે તે િવ ાથ ઓની સ  શ આતની તાર ખ અગાઉના વષ  ુસ  ુ  થ  ુહ  ુ યારના તુ 

જ બાદના મ હનાની ભરવાની રહશે અને શ િવ ાથ ઓના ક સામા ંશૈ ણક વષ ખરખર યારથી શ  

થયેલ હોય તે જ તાર ખ ભરવાની રહશ.ે (િવ ાથ ઓએ વાિષક તાર ખ ભરવાની રહશ.ે સેમે ટર 

પ ધિત જુબ તાર ખ ભરવાની નથી.) 

 



 િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સુાર 

માકશીટ અપલોડ કરવાની રહશે તથા સં થાને જમા કરવાના રહશ.ે 

 

 ધોરણ:૧૦ બાદ કોઇપણ તબ ે અ યાસ મમા ં ટુ( ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ 

કારનો અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ કારની િશ ય િૃ નો લાભ મેળવેલ નથી તે મતલબ  ુ

સોગધંના  ુકર  અપલોડ કરવા  ુરહશે અને અર  સાથે સં થાને ર ુ કરવા  ુરહશ.ે 

 

 િવ ાથ  અર  ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરશે યારબાદ કોઇ ધુારા વધારા કર  શકશે ન હ 

િવ ાથ ઓએ જો કોઇ ધુારો/વધારો કરવાની જ ર યાત ઉભી થાય તો પોતાની સં થાને અર  પરત 

કરવા  ુકહવા  ુરહશે. યારબાદ િવ ાથ  કોઇ ધુારા વધારા કર  શકશે. 

 

 ા યક ાએ િવ ાથ  Egram સે ટર પરથી પોતા  ુફોમ ઓનલાઇન ભરાવી શકશ.ે 

 

 િવ ાથ એ ડ ઝીટલ જુરાત પોટલના ે જ ર જણાયે હ પ ડ ક ન ં 18002335500 પર સપંક 

કરવાનો રહશે.   



(િવ ાથ એ ઓનલાઇન ફોમ ભરતા પહલા નીચે જુબની િવગતો યાને રાખવી તથા 

નીચે જુબના તમામ ડો મેુ ટ કન કર ને રાખવા) 
 
 

યાને રાખવાની િવગતો: 
  િવ ાથ એ ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે ખાસ યાનમા ં રાખવા  ુ છે ક તે  ુપોતા  ુઇ-મેઇલ એ સ 

હો ુ ંજ ર  છે જો તે ન હોય તો તેને તા કા લક ઇ-મેઇલ આઇ.ડ  બનાવવા ુ ંરહશે. 

 ઓનલાઇન ફોમ ભરતી વખતે િવ ાથ ના મોબાઇલ નબંર પર OTP (ONE TIME PASSWORD)  આવશ.ે 

તેમજ ભિવ યમા ંજ ર  મેસેજ તથા ચુનાઓ આવશે થી પોતાનો મોબાઇલ િશ ય િૃ  ન મળે યા 

ધુી કાયરત હાલતમા ંરહ તે િવ ાથ ઓએ ખાસ યાનમા ંરાખ .ુ 

 

ડો મુે ટ: 
 િવ ાથ નો સ મ અિધકાર  ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલા િતના દાખલો 

 સ મ અિધકાર  ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલો વાલીનો આવકનો દાખલો (જો િપતા હયાત ન હોય તો 

તેવા ક સામા ં િપતાના ં ૃ ુ ુ ં માણપ  અને જો માતા-િપતાએ ટાછેડા લીધા હોય ટાછેડાનો 

આદશ/આધાર ર ૂ કયથી માતાના ંઆવકનો દાખલો મા ય રહશ.ે) 

 િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સુાર 

માકશીટ 

 બક પાસ કુ ુ ં થમ પા ુ ં મા ંખાતા નબંર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા દશાવેલ હોય 

તે/ જો પાસ કુ ન હોય તો Cancel ચેક મા ંખાતા નબંર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા 

દશાવેલ હોય તે (  બકો મ  થયેલ હોય તેવા ક સામા ંનવી બકના IFSC તથા નવા બક એકાઉ ટ 

નબંર વાળ  પાસ કુ/ચેક) 

 આધારકાડ 

 ધોરણ:૧૦ બાદ અ યાસ મમા ં ટુ( ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ કારનો 

અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ કારની િશ ય િૃ નો લાભ મેળવેલ નથી તે મતલબ સોગધંના  ુ

   િવ ાથ  હો ટલમા ં રહતા હોય તેઓએ હો ટલર તર ક ુ ં સટ ફ કટ ( નો ન નુો પોટલ ઉપર 

ઉપલ ધ છે  ડાઉનલોડ કર  સ મ સ ાિધકાર ીના સહ  િસ ા કરાવવાના ંરહશ)ે 

  િવ ાથ એ ભરલ ફ ની પહ ચ (વાિષક) 

  પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 

 જો િવ ાથ  દ યાગં હોય તો તે ગે  ુસ મ સ ાિધકાર ી ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ માણપ  

 િવ ાથ ના પ રણત ક સામાં લ ન માણપ  
 

ન ધ: િવ ાથ ઓને ખાસ જણાવવામાં આવેલ છે ક િવ ાથ ઓએ ઓર નલ ડો મુે ટ SCAN કર  અપલોડ 

કરવા (જો કોઇ ડો મુે ટ ઓર નલ ઉપલ ધ ન થઇ શક તેમ હોય તો જ નકલ અપલોડ કરવાની 

ટ આપવામા ંઆવશ.ે) 
 

  



   

(િવ ાથ એ ફાઇનલ િ ટ આઉટ નીકા યા બાદ અર માં સહ  કર ને નીચે જુબના 

ડો મુે ટ વ મા ણત કર   તે શાળા/કોલેજ/સં થામા ંજમા કરાવવાના રહશ)ે 
 

 િવ ાથ ના સ મ અિધકાર  ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલા િતનો દાખલો 
 

 સ મ અિધકાર  ારા ઇ  ુ કરવામા ંઆવેલા વાલીના આવકનો દાખલો (જો વાલી સરકાર  નોકર  

કરતા હોય તો તેવા સજંોગોમા ં ફોમન:ં૧૬ પણ સાથ ે ર ુ  કર .ુ) (જો િપતા હયાત ન હોય તો તેવા 

ક સામા ં િપતાના ં ૃ ુ ુ ં માણપ  અને જો માતા-િપતાએ ટાછેડા લીધા હોય તો ટાછેડાનો 

આદશ/આધાર ર ૂ કયથી માતાના ંઆવકનો દાખલો મા ય રહશ.ે) 
 

 િવ ાથ એ ધોરણ:૧૦ તથા યારબાદ કરલ તમામ અ યાસ મની વષવાઇઝ ફાઇનલ વષની મા સુાર 

માકશીટની નકલ 

 

 બક પાસ કુની થમ પાનાની નકલ મા ં ખાતા નબંર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બકની શાખા 

દશાવેલ હોય તે/ જો પાસ કુ ન હોય તો Cancel ચેકની નકલ મા ંખાતા નબંર, આઇએફએસસી કોડ 

(IFSC), બકની શાખા દશાવેલ હોય તે (  બકો મ  થયેલ હોય તેવા ક સામા ંનવી બકના IFSC તથા 

નવા બક એકાઉ ટ નબંર વાળ  પાસ કુ/ચેક) 
 

 ધોરણ:૧૦ બાદ અ યાસ મમા ં ટુ( ેક) પડલ હોય તો તે સમય દર યાન કોઇપણ કારનો 

અ યાસ મ કરલ નથી ક કોઇપણ કારની િશ ય િૃ નો લાભ મેળવેલ નથી તે મતલબ સોગધંના  ુ

  

   િવ ાથ  હો ટલમાં રહતા હોય તેઓએ હો ટલર તર ક ુ ં માણપ  ( નો ન નુો પોટલ ઉપર 

ઉપલ ધ છે  ડાઉનલોડ કર  સ મ સ ાિધકાર ીના સહ  િસ ા કરાવવાના ંરહશ)ે 
 

  િવ ાથ એ ભરલ ફ ની પહ ચની નકલ ( શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ને લા  ુપડશે ન હ.) 
 

 જો િવ ાથ  દ યાગં હોય તો તે ગે  ુસ મ સ ાિધકાર ી ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ માણપ ની 

નકલ 
 

 િવ ાથ ની(ક યા)ના પ ર ણત ક સામા ંલ ન માણપ ની નકલ 
 

 જ ર પડ  ે જ લા અિધકાર ી ારા માંગવામા ંઆવતા આ ષુાં ગક રુાવા 



અ ુ ૂચત િત ક યાણ, જુરાત રા ય ગાધંીનગર (પ ક-અ) 

મા  અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓએ Digital Gujarat Portal મારફત Online અર  કરવાની થતી યોજનાઓની િવગત (વષ: ૨૦૨૦-૨૧) 

અ. યોજના ુ ંનામ આવક મયાદા ુમાર ક ક યા સહાયની િવગત ર માકસ 

1 
Post Matric Scholarship for SC 
Students (GOI) (BCK-6.1) 

. ૨.૫૦ લાખ 
ુમાર અને 

ક યા 

િનભાવ ખચ તથા મા ય 

િશ ણફ  મળવા પા  

- ધો૧૧-૧૨, કોલેજક ાના અ યાસ મોમા ંમળવાપા  

- શીપકાડ વગરના િવ ાથ ઓએ જ એ લાય કર .ુ 

1A 
Post Matric Scholarship for SC 
Students (GOI) (Freeship Card 
Students Only) (BCK-6.1) 

. ૨.૫૦ લાખ 
ુમાર અને 

ક યા 

િનભાવ ખચ તથા મા ય 

િશ ણફ  મળવા પા  

- કોલેજક ાના અ યાસ મોમા ંમળવાપા  

- મા  શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ઓએ જ એ લાય કર  ુ

- શીપ-કાડ ધરાવતા િવ ાથ  ઓનલાઇન એ લાય ન હ કર તો િવ ાથ  તથા 

સં થાને િશ ય િૃ /િશ ણફ  મળ  શકશ ેન હ ની ન ધ લેવી. 

- સદર ું યોજનામા ંમા  િશ ણફ  કોલેજના ખાતામા ંસીધી જમા કરવામા ં

આવશે યાર અ ય સહાય િવ ાથ ના ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવશ.ે 

2 
Food Bill Assistance to SC 
Students (BCK-10) 

. ૪.૫૦ લાખ 
ુમાર અને 

ક યા 
૧૫૦૦/- માિસક સહાય 

- સં થા(કોલેજ) સલં ન છા ાલયમા ંરહ  અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને જ 

ભોજનબીલ મળવા પા  છે. 

3 
Fellowship Scheme for M.Phil, Ph.D. 
for SC Students (BCK-11) . ૨.૫૦ લાખ 

ુમાર અને 

ક યા 

૨૫૦૦૦/- M.Phil 

૩૦૦૦૦/- P.hd 

- આ યોજનાનો લાભ M.Phil/P.hdમા ંઅ યાસ કરતા અ .ુ િતના 

િવ ાથ ઓને મહાિનબધં (થીસીસ) ર ુ કરવાની શરતે મળવાપા  થશે. 

4 
Instrumental Help to SC Students 
(Medical, Engineering, Diploma 
Students Only) (BCK-12) 

. ૨.૫૦ લાખ 
ુમાર અને 

ક યા 

૧૦૦૦૦/- Medical 

૫૦૦૦/- Engineering 

૩૦૦૦/-  Diploma 

-  Medical, Engineering, Diplomaના થમ વષમા ંઅ યાસ કરતા 

અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને જ મળવાપા  છે. 

5 
Scholarship/Stipend to SC Students for 
ITI/Professional Courses (BCK-13) 

શહર  િવ તાર: . ૧.૫૦ લાખ 

ા ય િવ તાર: . ૧.૨૦ લાખ 

ુમાર અને 

ક યા 
૪૦૦/- માિસક સહાય - ITIમા ંઅ યાસ કરતા અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને મળવાપા  

6 

Post Matric Scholarship for SC Girls 
Students Only (Having annual Family 
Income Between 2.50 to 6.00 Lac) 
(State Government Scheme) (BCK-5) 

. ૨.૫૦ લાખ થી .૬.૦૦ ધુી મા  ક યા 
િનભાવ ખચ તથા મા ય 

િશ ણફ  મળવા પા  
- ઠરાવની શરતો જુબ ૫૦%  ુધોરણ ચકા યા બાદ મળવાપા  

6A 

Post Matric Scholarship for SC Girls 
Students Only (Having annual Family 
Income More than 6.00 Lac) (State 
Government Scheme) (BCK-5) 

. ૬.૦૦ લાખથી વ  ુ મા  ક યા 
મા  િનભાવ ખચ 

મળવાપા  
- ધો:૧૧-૧૨, કોલેજક ાના અ યાસ મોમા ંમળવાપા  

7 
Private Tuition Coaching Assistance to 
SC Students (Science Stream) (Std:11-
12) (BCK-7) 

. ૪.૫૦ લાખ 
ુમાર અને 
ક યા 

ધો:૧૧મા ં .૧૫૦૦૦/- 
ધો:૧૨મા ં .૧૫૦૦૦/- 

- ધો:૧૧ તથા ૧૨ (િવ ાન વાહના) અ .ુ િતના િવ ાથ ઓને ખાનગી ટ શુન 
કરવા માટ સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
- ધો:૧૦મા ં૭૦% ક તેથી વ  ુટકા આવેલ હોવા જોઇએ 

8 
Tablet Assistance to SC Students (BCK-
353) 

આવક મયાદા નથી. ુમાર અને 
ક યા 

. ૧૦૦૦/- 
- અ .ુ િતના  િવ ાથ એ િશ ણ િવભાગની ટબલેટ યોજના હઠળ .૧૦૦૦/- 
ભર એ ટબલેટ મેળવેલ હોય તે િવ ાથ ને આ યોજનામા ંહઠળ .૧૦૦૦/- પરત 
મળવાપા  છે. 

ન ધ: િવ ાથ એ મન:ં૧ તથા મન:ં ૨ પૈક ની કોઇપણ ૧ જ યોજનામા ંઓનલાઇન ફોમ ભરવા  ુછે, ઉ ત તમામ િવગતો માગદશન રુતી છે આખર  અથધટન સરકાર ીના ઠરાવ જુબ કરવા  ુરહશ.ે  (ઉ ત 
તમામ યોજનાઓ મા  અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓ/િવ ાથ નીઓ માટ જ છે.) 


