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િ મે ક િશ ય િૃત/ગણવેશ સહાય યોજનાઓ તગત શાળાએ Digital 

Gujarat Portal પર કરવાની થતી કામગીર ની પ ધિત 

 https://www.digitalgujarat.gov.in વેબસાઇટ ઓપન કરવાથી નીચે 

જુબની ન જોવા મળશે યા Login બટન પર લીક કર .ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 લોગીન પર લક કયા બાદ નીચે જુબની ન જોવા મળશે મા “School 

Login / Institution Login” પર કલીક કર .ુ 
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 “School Login / Institution Login” પર કલીક કયા બાદ નીચે જુબની 

નમાં જણા યા ુ બ School Login પર લીક રાખી તમામ શાળાઓને 

આપવામાં આવેલ “User Name”, “Password”ની મદદથી લોગીન કરવા  ુરહશે. 

તમામ શાળાઓને ગત વષમા ં િશ ય િૃતની કામગીર  માટ ઉ ત પોટલના 

ID/Password આપવામાં આવેલ જ છે ની મદદથી િશ ય િૃતની ઓનલાઇન 

કામગીર  કરવાની રહશે. જો કોઇ શાળાને પોતાનો પાસવડ યાદ ન હોય તો તેવી 

શાળાઓએ “Forget Password” Option ના આધાર નવો પાસવડ બનાવી લેવાનો 

રહશે. કોઇ આચાય ીનો મોબાઇલ નબંર બદલાયેલ હોય તો તેવા ક સામા ં

જ લાની SC/ST/OBC નો સપંક કર  આચાય ી પોતાનો મોબાઇલ નબંર ડ જટલ 

જુરાત પોટલમા ં અપડટ કરાવી શકશે.(જો કોઇ શાળા થમ વખત જ લોગીન 

કરતા હોય તો તેના માટ શાળાનો DISE Code તેઓનો  ઝુર આઇ.ડ  રહશે અને 

By Default પાસવડ તમામ શાળાઓને પર પ થી જણાવવામા ંઆવેલ છે તે રહશ ે

 થમ વખતના લોગીન માટ રહશે યારબાદ શાળાએ લોગીન થયેથી પાસવડ 

બદલવાનો રહશ.ે) 
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  ઉ ત ન ુ બ ID-Password નાખી “Login” બટન પર લીક કરતા નીચે 

જુબની ન જોવા મળશે મા વષ ૨૦૨૧-૨૨ સીલે ટ કર  લોગીન કરવા  ુ

રહશે. થી નવા શૈ ણક વષમા ંકામગીર  કર  શકાશે. જો વષ: ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-

૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ ક વષ: ૨૦૨૦-૨૧ સીલે ટ કરવામા ંઆવશે તો વષ ૨૦૧૭-૧૮, 

૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ ક વષ: ૨૦૨૦-૨૧ ના વષ દર યાન  કામગીર  કરલ હતી 

તેની મા હતી ચકાસી શકાશે.  
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  વષ ૨૦૨૧-૨૨ સીલે ટ કયા બાદ નીચે જુબની ન જોવા મળશે  ન 

પરથી વષ ૨૦૨૧-૨૨ ના શૈ ણક વષની કામગીર  થઇ શકશે. 
 

  નીચેની ન ુ બ “Students Register”મા ંજઇ “Students Entry” પર 

કલીક કરતા િવ ાથ ની નવી એ  કર  શકાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 િવ ાથ ઓની એ  એક વખત કરવાની હોય િવ ાથ ઓની તમામ મર યાત 

અને ફર યાત િવગતો અવ ય નાખવામા ંઆવે તે વ  ુ હતાવહ છે કારણક આવતા 

વષ ફર થી આ િવ ાથ ના ધોરણ િસવાયની મા હતી બદલવાની રહતી નથી િસવાય 

ક િવ ાથ એ અ યાસ છોડ  દ ધેલ હોય. 
 

 ધો:૧ થી ૮ના તમામ િવ ાથ ઓના આધારકાડની િવગતો નાખવામા ંઆવે તે  ુ

આયોજન કરવા  ુ રહશે તેમજ ધો: ૯ થી ૧૦ના તમામ િવ ાથ ઓની િવગતો 

અવ ય નાખવાની રહશે. 

  



          P a g e |6  

 

Continue……. 

 તમામ િવ ાથ ઓના બક એકાઉ ટ નબંર, બક  ુનામ, બક ા ચ  ુનામ,  IFC 

Codeની િવગતો આપવી ફર યાત છે અને બકને લગતી તમામ િવગતો િવ ાથ  

પાસેથી બક પાસ કુની નકલ મેળવીને એ ટર કરવાની રહશે કારણક તેના જ 

આધાર િવ ાથ ઓના ખાતામા ં સીધા િશ ય િૃતની રકમ જમા કરવાની હોય છે. 

િવ ાથ ઓની બક ખાતાની િવગતો ખોટ  આપવામા ંઆવશે અને િશ ય િૃત અ યના 

ખાતામા ં જમા થશ ે તે ગેની જવાબદાર  શાળા/સં થાની રહશ ે ની તમામ 

શાળાઓએ ન ધ લેવાની રહશે. (ચા  ુ વષ અ કુ બક ુ ં મ ર થયેલ હોય 

િવ ાથ ઓની પોઝલ ઓનલાઇન મોકલતા પહલા સબંિધત િવ ાથ ની બક 

ખાતાની િવગતો અ તન કરવામા ં આવેલ છે ક કમ તેની ખાસ ચકાસણી કર  

લેવાની રહશે.) 
 

 ઘણા િવ ાથ ઓને ઓનલાઇન પેમે ટ કરતી વખતે િવ ાથ ઓના ખાતા ડોરમે ટ 

એટલે ક થ ગત થઇ ગયેલ હોય છે અથવા બધં થઇ ગયેલ હોય છે એ  ુ યાને 

આવેલ છે. આવા ક સામાં િવ ાથ ને સમયસર િશ ય િૃત કુવી શકાતી નથી. થી 

તમામ િવ ાથ ઓ પોતાના ખાતાને KYC કરાવીને રાખે એટલે ક જ ર  ડો મુટ  

તે બકને આપીને એ ટ વ કરાવી રાખે તે જુબની ચૂના તમામ િવ ાથ ઓને 

આપવાની રહશ.ે 
 

 િવ ાથ ઓની  કરતી વખતે  િવ ાથ ઓના “Father/Guardian 

Occupation Type” ક  “Mother Occupation Type”માં “Unclean Occupation” 

સીલે ટ કરલ હશે તે જ િવ ાથ  “BCK-4 Scholarship for Those Engaged in 

Cleaning and Prone to Health Hazards Occupation” યોજના હઠળ લાભ લઇ 

શકશે. થી આચાય ીઓએ એ  કરતી વખતે આવા િવ ાથ ની એ મા ં

“Unclean Occupation” ખાસ સીલે ટ કરવા ુ ંરહશે. 
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 સી ટમ ારા ગત વષના તમામ િવ ાથ ઓની એ  એક ધોરણ UP કર  

વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ ઓટોમેટ ક કુવામા ંઆવનાર છે થી શાળા/સં થાઓએ ગત 

વષના િવ ાથ ઓની એ  ફર  કરવાની રહતી નથી મા  ને મા  િવ ાથ ઓની 

એ ની ખરાઇ કરવાની રહ છે. ખરાઇ એટલે ક ગત વષ જો કોઇ િવ ાથ ની 

માં િત રહ  ગઇ હોય તો તેને ધુાર  લેવાની રહશે. તેમજ જો કોઇ િવ ાથ  

શાળા છોડ  ગયેલ હોય તો તેવા િવ ાથ ની એ  ફર યાત Delete કરવાની રહશે. 

જો િવ ાથ ની એ  Delete કરવામા ંન હ આવે તો  શાળામાં િવ ાથ  અ યાસ 

માટ ગયા હશે તે શાળાના આચાય ી તેવા િવ ાથ ની  કર  શકશે ન હ ની 

ખાસ ન ધ લેશો. શાળાઓએ િવ ાથ ઓની એ ની ખરાઇ શાળાને મળેલ પ રપ મા ં

જણાવેલ તાર ખો જુબ કર  લેવાની રહશ.ે 
 

  િવ ાથ ઓને ગત વષ E-Payment કરવામા ં આવેલ હ  ુ અથવા  

િવ ાથ ઓ ુ ંબક વેર ફ કશન “Valid and Verified” થઇને આવશે તવેા તમામ 

િવ ાથ ની પોઝલ તુ જ બની શકશે યાર  િવ ાથ ઓના ગત Payment 

Transaction Fail થયેલ હતા અને િવ ાથ ઓને િશ ય િૃત મળ  શકલ ન હતી 

તેવા િવ ાથ ઓની બકની િવગતો Null કર  દવામાં આવશ ે અને આવા તમામ 

િવ ાથ ઓની બકની િવગતો “Students Register”માં જઇ “Edit Students Entry” 

પર લીક કર  ફર જયાત Update કરવાની રહશે. 
 
 

 ધો:૯થી૧૦ ના િવ ાથ ઓની આધારકાડની િવગતો અવ ય નાખવાની હોય,  

િવ ાથ  ુ એક ધોરણ UP કરવામા ં આવેલ હોય તેવા ધો:૯ થી ૧૦ ના તમામ 

િવ ાથ ઓને પણ ફર જયાત Update કરવાના રહશે. ધો:૯ થી ૧૦ના િવ ાથ ઓની 

આધારની િવગતો ના યા બાદ “Verify Aadhaar” બટન પર લીક કરવા  ુરહશ.ે 

જો “Aadhaar Status” Yes આવશે તો જ ધો:૯ થી ૧૦ના િવ ાથ ની એ  Save 

કર  શકાશે તેમજ પોઝલ બનાવી શકાશે. અ ે “Aadhaar Status” તો જ “Yes” 

આવશે યાર િવ ાથ ની “Date of Birth”, “Gender”, “Name As Per Aadhaar”, 

“UID(Aadhaar Number)” એ ૪ કારની મા હતી આધારકાડના ડટાબેઝ માણે 

નાખવામા ંઆવેલ હોય. 
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 નીચે જુબની ન માણે િવ ાથ ઓની અગાઉની એ  “Edit Student 

Entry” મે મુા ંજઇને જોઇ શકાય છે / ધુાર  શકાય છે / Delete કર  શકાય છે. 
 

 જો કોઇ િવ ાથ  શાળા છોડ  અ ય શાળામાં ગયેલ હોય તો તેવા િવ ાથ ની 

એ  ફર જયાત Delete કરવાની રહશે. 
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  તમામ િવ ાથ ઓની ખરાઇ થઇ ગયા બાદ નીચે જુબની નમા દશા યા 

માણે “Print Students Register” મે  ુ પર લીક કર  શાળાના તમામ 

િવ ાથ ઓની એ  જોઇ શકાશે. અ ે જો કોઇ િવ ાથ ની એ માં િત જણાય તો 

ફર  “Edit Student Entry” મે  ુ પર લીક કર  ફર  તેવા િવ ાથ ની િવગતો 

ધુાર  લેવાની રહશ.ે  

 અ ેથી િવ ાથ ઓની એ  PDF, Word, Excel ફોરમેટમા ંExtract કર  શકાય 

છે. 
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 યારબાદ “Scheme Register” પર લીક કરતા શાળાના તમામ િવ ાથ ઓ 

ુદા- ુદા ખાતાની કઇ-કઇ યોજનામા ંEligible થાય છે તે  ુલી ટ જોઇ શકાય છે. 

આ Eligibility શાળાએ કરલ િવ ાથ ઓની એ ના આધાર બને છે થી જો કોઇ 

િવ ાથ  આ ર ટરમાં અ ય યોજનામાં Display થતો હોય તો તેવા િવ ાથ ની 

 Edit કરવાથી િવ ાથ ની યોજના બદલી શકાશ.ે આ ર ટર નીચે જુબની 

નથી જોઇ શકાય છે. (આ ર ટર સમયાતંર અપડટ થાય છે એટલે ક િવ ાથ ની 

એ  કયાબાદ અ કુ સમય બાદ િવ ાથ  ક મ ર ટરમા ંદખાશે.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઉ ત તમામ કામગીર  વી ક િવ ાથ ની , અગાઉના િવ ાથ ની ખરાઇ,  

િવ ાથ ઓ શાળા છોડ  ગયેલ હોય તેઓને ડ લીટ કરવાની કામગીર , િવ ાથ ઓ  ુ

ર ટર ચેક કરવાની કામગીર , િવ ાથી કઇ યોજનામા ં Eligible થાય છે તે 

ર ટર ચેક કરવાની કામગીર  ણૂ થઇ ગયા બાદ જ િવ ાથ ઓની પોઝલ 

બનાવવાની કામગીર  શ  કરવાની રહશ ે
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 તમામ કચેર  (SC/ST/OBC /Defense)ની દરખા ત (Proposal) બનાવવાની 

પ ધિત એક જ વી છે. ઉદા. તર ક અ ુ ૂચત િત ખાતાની દરખા ત 

બનાવવાની પ ધિત અ ે જણાવેલ છે. 
 
 

  નીચે જુબની નમા ંજણા યા માણે “ SJED  Director, Scheduled 

Caste Welfare  Create Proposal “ મે  ુપર લીક કરતા અ ુ ૂચત િતના 

િવ ાથ ઓની ુદ  ુદ  િશ ય િૃ  યોજનાઓની દરખા તો અ ેથી બનાવી શકાય 

છે. તેમજ “ Cycle Scheme   Director, Scheduled Caste Welfare  Create 

Cycle Proposal “ મે  ુ પર લીક કરતા અ ુ ૂચત િતની િવ ાથ ઓની 

સાયકલની પોઝલ બનાવી શકાશ.ે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ચા  ુવષ: ૨૦૨૧-૨૨માં  િવ ાથ ને ગણવેશ મળવાપા  હશે તે િવ ાથ ઓની 

ગણવેશ સહાયની પોઝલ િશ ય િૃત યોજનાની પોઝલની સાથજે બની જશ.ે થી 

ગણવેશ સહાય યોજનાની પોઝલ અલગથી બનાવવાની જ ર યાત રહતી નથી. 
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 “Create Proposal” મે  ુપર લીક કરતા નીચે જુબની ન જોવા મળશે 

યાથી “Scheme Name” પસંદ કર  “Show” બટન પર લીક કરતા શાળાએ  

િવ ાથ ઓની એ  કરલ હતી તે પૈક   િવ ાથ  સીલે ટ કરલ યોજનામા ં

Eligible થતો હશે તે ીડમાં દખાશે. અ ેથી તે િવ ાથ ઓને સીલે ટ કર  “Add to 

Proposal From Grid” મે  ુપર લીક કર  પોઝલમાં એડ કર  પોઝલ બનાવી 

શકાય છે.  આવી પોઝલ ને “SJED  Director, Scheduled Caste Welfare  

Proposal Detail “ મે મુાં જઇને સે ડ કર  શકાય છે. 
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 ઉ ત ક નમા ંજણા યા ુ બ “SJED  Director, Scheduled Caste Welfare 

 Proposal Detail “ મે મુા ંજઇ પોઝલ સે ડ કર  શકાય છે, જો પોઝલમા ંકોઇ 

િવ ાથ  પાછળથી ઉમેરવો હોય તો “Edit” બટન પર લીક કર  ઉમેર  શકાય છે, 

જો પોઝલ Delete કરવી હોય તો Delete કર  શકાય છે. તેમજ જો પોઝલ સે ડ 

કર  દ ધેલ હોય અને પાછળથી કોઇ ધુારો જણાયો હોય અને ઉ ચક ાએથી તે 

પોઝલ પર કોઇ િનણય ન લેવાયેલ હોય તો “Withdraw” બટનની મદદથી 

પોઝલ પરત ખચેી ધુારો વધારો પણ કર  શકાય છે. 
 

 ચા  ુ શૈ ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨માં “Dashboard” અપડટ કરલ હોય, કટલા 

િવ ાથ ઓની એ  થઇ, કટલા િવ ાથ ઓની પોઝલ બની, કટલી પોઝલ એ વુ 

થઇ, કટલા િવ ાથ ઓ  ુબક વેર ફ કશન બાક  છે િવગેર મા હતી “Dashboard” 

માંથી ચેક કર  શકાય છે નો ઉપયોગ તમામ આચાય ીઓએ કરવા િવનતંી છે. 
 

 ચા  ુ વષ જો કોઇ િવ ાથ ઓને E-payment કરતી વખતે E-payment 

Transaction Fail થાય એટલે ક િવ ાથ ઓના ખાતામા ંિશ ય િૃત જમા ન થાય તો 

તેવા િવ ાથ ઓની યાદ  શાળાના લોગીનમા ંUtility  Update Payment Failed 

Student Account મે  ુપર લીક કરવાથી જોઇ શકાશે. 

જો િવ ાથ ુ ંખા  ુડોરમે ટ હોઇ / ઝ હોય ક ઇન એ ટ વ હોય તો 

તેવા િવ ાથ ઓને “Consent for Reactivated Dormat/ Freeze / 

Inactive Account ” બટનપર લીક કર  જોઇ શકાશે અને આવા 

િવ ાથ ઓને સબંિધત બકનો સપંક કરાવી ખા  ુએ ટ વ કરાવી ફર  જ લામા ં

ઓનલાઇન મોકલી આપવા ુ ંરહશે. 

જો િવ ાથ નો ખાતા નબંર ખોટો નખાઇ ગયેલ હોય તો “Update 

Bank Account(If Account / IFSC Code Wrong)” બટન પર લીક કર   

તે િવ ાથ ની બકની િવગતો ધુાર  ફર  જ લામાં ઓનલાઇન મોકલવા ુ ં

રહશે. 
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તમામ આચાય ીઓને ખાસ િવનતંી ક આ મે ુમંાં િવ ાથ  દખાતા થયેથી 

તુજ િવ ાથ ની િવગતો અપડટ કર / ધુાર  દન-૨માં િવગતો જ લા કચેર ને 

ઓનલાઇન મોકલી આપવાની રહશે. (જો ખાતા Active કરા યા વગર ક ધુાયા 

વગર ફર  હાયર ઓથોરટ ને સે ડ કર  દવામા ંઆવશે તો તેવા િવ ાથ ઓને ફર  

ઓનલાઇન પેમે ટ થઇ શકશે ન હ.) 
 

 ડ જટલ જુરાત પોટલના ો અ વયે જ ર જણાયે ડ જટલ જુરાત 

પોટલના હ પ ડ ક ન ં18002335500 પર સપંક કરવાનો રહશે.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ડ જટલ જુરાત પોટલ પરની ગત વષ ૨૦૨૦-૨૧ની ઓનલાઇન કામગીર  સાર  

ર તે ણૂ કરવા બદલ સવ આચાય ીઓ તથા શાળાના ટાફ ીઓનો 

સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ, ગાંધીનગર (SJED) તથા 

િનયામક ી, અ ુ ૂચત િત ક યાણ, જુરાત રા ય ગાધંીનગર આભાર માને છે. 
 

વષ ૨૦૨૧-૨૨માં પણ ડ જટલ જુરાત પોટલ પરની તમામ ઓનલાઇન કામગીર  

સ ટ બર-૨૦૨૧ ધુીમા ંચોકસાઇ વૂક અને ઝડપથી ણૂ કરવામાં આવે તેવી 

આચાય ીઓ પાસેથી અપે ા રાખવામા ંઆવે છે. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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વષ: ૨૦૨૧-૨૨મા ંDigital Gujarat Portal મારફત Online કરવાની થતી િ મે ક િશ ય િૃત/ગણવેશ સહાય/સાયકલ સહાય યોજનાઓની િવગત (પ ક-અ) 

સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ, જુરાત રા ય 

િનયામક, અ ુ ૂચત િત ક યાણ, .ુરા.ગાંધીનગર 

મ યોજના  ુનામ િત ધોરણ ુમાર/ક યા 
િશ ય િૃત દર / સહાય 

(વાિષક) 

વાિષક આવક 

મયાદા 
શાળાઓની િવગતો 

૧ 

BCK-2/71 PreMatric 
Scholarship For SC 
(Std: 1 to 8) & 
(Std: 9 to 10) 

SC (અ ુ ૂચત િત) 

ધો.૧ થી ૫ ુમાર/ ક યા .૫૦૦/- 

આવક મયાદા 

નથી 

સરકાર  તથા ખાનગી તથા અ દુાિનત 

શાળાઓ/ આ મશાળાઓ 
ધો. ૬ થી ૮ ુમાર .૫૦૦/- 

ધો. ૬ થી ૮ ક યા .૭૫૦/- 

ધો. ૯ થી ૧૦ ુમાર/ ક યા .૭૫૦/- 

૨ 

BCK-17 Scholarship for 
Most Backword Class 
Among SC Students 
(Std: 1 to 8) & 
 BCK-17A : (Std: 9 to 10) 

SC (મા  અ ુ ૂચત 

િત પકૈ  અિતપછાત 

િત) 

ધો ૧ થી ૮ ુમાર/ ક યા .૭૫૦/- 
આવક મયાદા 

નથી 

સરકાર  તથા ખાનગી તથા અ દુાિનત 

શાળાઓ / આ મશાળાઓ 
ધો ૯ થી ૧૦ ુમાર/ ક યા .૧૦૦૦/- 

૩ BCK-16 Uniform 
Assistance 

SC (તમામ અ ુ ૂચત 

િત) 
ધો ૧ થી ૮ ુમાર/ ક યા .૬૦૦/- 

આવક મયાદા 

નથી 

સરકાર  તથા ખાનગી તથા અ દુાિનત 

શાળાઓ / આ મશાળાઓ 

૪ 

BCK-6 Free Cycle Scheme for 
Scheduled Caste Girls 
Students studying in Std:9 
(Saraswati Sadhana Yojana)  

SC (તમામ અ ુ ૂચત 

િત) 
ધો: ૯ મા  ક યા મફત સાયકલ સહાય 

શહર  િવ તાર: 

. ૧.૫૦ લાખ 

ા ય િવ તાર: 

. ૧.૨૦ લાખ 

સરકાર  તથા ખાનગી તથા અ દુાિનત 

મા યિમક શાળાઓ 

ન ધ: આ ખાતાની યોજના અ ુ મે (૧) BCK-4 Scholarship for Those Engaged in Cleaning and Prone to Health Hazards Occupation (Std: 1 to 8) 

& (Std: 9 to 10) તથા (૨) BCK-35 (239) PreMatric Scholarship for SC Students (GoI) (Std: 9-10) મા ંફરફાર થાય તેમ હોય આ યોજના થોડા 

સમય બાદ ઓનલાઇન શ  કરવામા ંઆવશે. (આચાય ીઓએ આ યોજનાના િવ ાથ ઓની ની ચકાસણી કર ને રાખવાની રહશ.ે) 
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Digital Gujarat Portal મારફત Online કરવાની થતી યોજનાઓની સામા ય શરતો (પ ક-બ) 

સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ 

િનયામક, અ ુ ૂચત િત ક યાણ, ગાધંીનગર 

મ યોજના  ુનામ સામા ય શરતો 

૧ 

BCK-2/71 PreMatric 
Scholarship For SC 

(Std: 1 to 8) & 
(Std: 9 to 10) 

- સદર ુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૧૦ના અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓન ેલાભ આપવાનો રહશ.ે 

- સદર  ુયોજનામા ંઆવક મયાદા નથી. 

- સદર યોજનામા ંધો-૯ અને ૧૦ ના  અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓના વાલીની આવક .૨.૫૦ લાખથી વધાર હોય તેનો જ 

સમાવેશ કરવાનો છે. .૨.૫૦ લાખથી ઓછ  આવક વાળા િવ ાથ ઓને બીસીક-૩૫ (૨૩૯) યોજનામા ંસમાવવાના રહશ.ે 

- વષ: ૨૦૨૦-૨૧ થી ખાનગી શાળામા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓન ેપણ આ યોજનાનો લાભ મળવાપા  રહશ.ે 

- સદર ુ ંિશ ય િૃતનો લાભ મળેવનાર િવ ાથ ન ેઅ ય િશ ય િૃત મળવાપા  નથી. 

૨ 

BCK-17 Scholarship for 
Most Backword Class 

Among SC Students 
(Std: 1 to 8) & 

BCK-17A : (Std: 9 to 10) 

- સદર ુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૧૦ના અ ુ ૂચત િત પૈક  અિતપછાત િતના િવ ાથ ઓને લાભ આપવાનો રહશ ે

- સદર  ુયોજનામા ંઆવક મયાદા નથી. 

- સદર યોજનામા ંધો-૯ થી ૧૦ના અ ુ ૂચત િત પૈક  અિતપછાત િતના  િવ ાથ ઓના વાલીની આવક .૨.૫૦ લાખથી 

વધાર હોય તેનો જ સમાવશે કરવાનો છે. .૨.૫૦ લાખથી ઓછ  આવક વાળા િવ ાથ ઓને બીસીક-૩૫ (૨૩૯) યોજનામા ં

સમાવવાના રહશ.ે 

- સદર ુ ંિશ ય િૃતનો લાભ મળેવનાર િવ ાથ ન ેઅ ય િશ ય િૃત મળવાપા  નથી. 

૩ 
BCK-16 Uniform 

Assistance 

- સદર ુ ં યોજનામા ં ધો-૧ થી ૮ના અ ુ ૂચત િત તથા અ ુ ૂચત િત પૈક  અિતપછાત િતના િવ ાથ ઓને લાભ 

આપવાનો રહશ.ે 

- સદર  ુયોજનામા ંઆવક મયાદા નથી. 

- વષ: ૨૦૨૦-૨૧ થી ખાનગી શાળામા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓન ેપણ આ યોજનાનો લાભ મળવાપા  રહશ.ે 

- બીસીક ૨/૭૧, બીસીક-૧૭, બીસીક-૪ ના ધો-૧ થી ૮ના િવ ાથ ઓને આ યોજનાનો લાભ આપવાનો રહશ.ે 

૪ 

BCK-4 Scholarship for 
Those Engaged in 

Cleaning and Prone to 
Health Hazards 

Occupation (Std: 1 to 8) & 

- સદર ુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૧૦ના િવ ાથ ઓક ઓના વાલી અ વ છ યવસાયમા ંજોડાયેલા હોય તેઓન ેલાભ આપવાનો 

રહશ.ે (અ વ છ યવસાય એટલે ક ભારત સરકાર ીએ ન  કરલ ગાઇડલાઇન જુબના યવસાય) 

- પોટલ પર િવ ાથ ઓની એ  કરતી વખતે વાલી  ુOccupation “Unclean Occupation” પસંદ કરલ હશે તો જ િવ ાથ ન ે
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(Std: 9 to 10) આ યોજનામા ંલાભ મળ  શકશ.ે 

- સદર  ુયોજનામા ંઆવક મયાદા નથી. 

- સદર ુ ં યોજના તગત િવ ાથ ઓ  ુ િનયત ફોમ ભર  સાધિનક રુાવા મળેવી શાળા ક ાએ અ કુ રાખવાના રહશ.ે 

(સાધિનક રુાવામા ંિવ ાથ ના વાલીના યવસાય ગે  ુ માણપ , જો કોઇ િવ ાથ  દ યાગં હોય તો તે ગે  ુ માણપ , 

જો િવ ાથ  હો ટલર હોય તો તે ગે  ુ માણપ  ફર જયાત ફોમ સાથ ેરાખવા  ુરહશ.ે) (િનયત ફોમ સામેલ છે.) 

- સદર ુ ંિશ ય િૃતનો લાભ મળેવનાર િવ ાથ ન ેઅ ય િશ ય િૃત મળવાપા  નથી. 

૫ 
BCK-35 (239) PreMatric 

Scholarship for SC 
Students (GoI) (Std: 9-10) 

- સદર ુ ંયોજનામા ંધો-૯ થી ૧૦ના અ ુ ૂચત િત તથા અ ુ ૂચત િત પૈક  અિતપછાત િતના િવ ાથ ઓ ક ઓના 

વાલીની આવક . ૨.૫૦ લાખ થી ઓછ  હોય તેઓન ેલાભ આપવાનો રહશ.ે 

- સદર  ુયોજનામા ંવાલીની આવક મયાદા . ૨.૫૦ લાખ છે. 

- સદર ુ ં યોજના તગત િવ ાથ ઓ  ુ િનયત ફોમ ભર  સાધિનક રુાવા મેળવી શાળા ક ાએ અ કુ રાખવાના રહશ.ે 

(સાધિનક રુાવામા ંિવ ાથ ના િતના દાખલાવની મા ણત નકલ, જો કોઇ િવ ાથ  દ યાગં હોય તો તે ગે  ુ માણપ , 

જો િવ ાથ  હો ટલર હોય તો તે ગે  ુ માણપ  ફર જયાત ફોમ સાથ ેરાખવા  ુરહશ.ે) (િનયત ફોમ સામેલ છે.) 

- સદર ુ ંિશ ય િૃતનો લાભ મળેવનાર િવ ાથ ન ેઅ ય િશ ય િૃત મળવાપા  નથી. 

૬ 

BCK-6 Free Cycle Scheme 
for Scheduled Caste Girls 

Students studying in Std:9 
(Saraswati Sadhana 

Yojana) 

- ધો:૯મા ંઅ યાસ કરતી અ ુ ૂચત િતની ક યાઓન ેઆ લાભા આપવાનો રહશ.ે 

- સદર ુ ંયોજનામા ંવાલીની આવક મયાદા શહર  િવ તાર: . ૧.૫૦ લાખ તથા ા ય િવ તાર: . ૧.૨૦ લાખ છે. 

- ઓનલાઇન દરખા તો કરતી વખત ેિપતા/વાલીના આવકના દાખલાની નકલ તેમજ િવ ાથ નીના િતના દાખલાની / િત 

રુવાર કરતા કોઇ એક આધાર તૂ રુાવાની નકલ પણ અપલોડ કરવાની રહશ.ે 

અ ય ચૂનાઓ: 

- િવ ાથ  જુરાતના નાગર ક હોવા જોઇએ, અ ય રા યના િવ ાથ ઓએ તઓેના રા યમાથંી  િશ ય િૃત યોજનાનો લાભ લવેાનો રહ છે. 

- ઉ ત િશ ય િૃત યોજનાઓ પૈક  િવ ાથ ને  યોજનામા ંવધાર સહાય મળતી હોય તેવી યોજનાઓમા ંસમાવવાના રહશ.ે 

- તમામ િવ ાથ  ગત વષની પર ામા ંિનયમો સુાર પાસ થયલે હોવા જોઇએ અને િનયિમત િવ ાથ ઓની જ દરખા ત કરવાની રહશ.ે 

- અમા ય શાળાઓએ િશ ય િૃ ની દરખા ત કરવી નહ  અને તેમ છતા ંજો િશ ય િૃ ની દરખા ત કરવામા ંઆવશે તો  તે શાળા સામે કાયદસરની 

કાયવાહ  કરવામા ંઆવશ.ે 

- ઉ ત તમામ શરતો માગદશન રુતી છે. આખર  અથ ધટન સરકાર ીના ઠરાવ જુબ કરવા  ુરહશ.ે 


