ુ યાત ોટટ ર ય વલકવતી
ડડજજટર ગજ
જાવતના વલદ્યાથીઓને ોસ્ટભેટ્રીક
વળષ્મવ ૃવત મોજનાઓ અંતગટ ત
ઓનરાઇન અયજી કયલા અંગે ની
ુ નાઓ તથા
અગત્મની ભાગટ દળટક સચ
મોજનાની વલગતો
(લટ ૨૦૧૯-૨૦)

વનમાભક, વલકવતી જાવત કલ્માણ
ુ યાત યાજમ
ગજ
ગાાંધીનગય

વલકવતી જાવતના વલદ્યાથીઓ ભાટે ોસ્ટ ભેટ્રીક વળષ્મવ ૃવિ મોજનાના અયજી
ુ નાઓ
ત્રકો Online બયલા અંગે ની સચ

ઓનરાઇન પોભટ તભાભ સ ૂચનાઓ લાાંચ્મા છી જ બયવ.ાંુ

https://www.digitalgujarat.gov.in
( વલદ્યાથીએ અયજી કયલાની યીત )
 પ્રથભ લખત અયજી કયનાય ફ્રેળ વલદ્યાથીઓએ Digital Gujarat Portal લેફવાઇટ ય Citizen તયીકે નવ ાંુ
યજીસ્ટ્રેળન કયલાન ુ યશેળે. નવ ુ યજીસ્ટ્રેળન આધાય નાંફય, E-mail ID, ભોફાઇરનાં તેભજ ોતે નક્કી કયે ર
ાવલડટ દ્વાયા કયાલલાન ાંુ યશેળે. યજીસ્ટ્રેળન લખતે E-mail ID અને ભોફાઇરનાં પયજીમાત નાખલાનો શોલાથી
ુ ી
વલદ્યાથીઓન ાંુ E-mail-ID અને ભોફાઇર નાંફય શોલો પયજીમાત છે . (વદયહુાં ભોફાઇર નાંફય જ્મા સધ
ુ ી ચાલ ુ શારતભાાં યાખલા વલનાંતી છે .)
વાં ૂણટ અભ્માવક્રભની વળષ્મવ ૃવત/વશામ ભી ન જામ ત્મા સધ
ુ યનેભ તથા જે
યજીસ્ટ્રેળન થમા ફાદ વલદ્યાથીએ ોતાના ભોફાઇર નાંફય/આધાયકાડટ / Email Idને યઝ
ાવલડટ ફનાલેર શોમ તેનો ઉમોગ કયી

ુ ઃ Login કયી ોતાની પ્રોપાઇર (My Profile) Update
ન

કયલાની યશેળે.
ુ યાત ોટટ ર ય પ્રોપાઇર યજીસ્ટ્રેળન કયાલેર શોમ (જેભ કે લટ ૨૦૧૭ જે વલદ્યાથીએ અગાઉ ડડજજટર ગજ
૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં વળષ્મવ ૃવત મોજના ભાટે ઓનરાઇન એપ્રામ કયે ર શોમ, ટેફરેટ ભાટે અયજી કયે ર
શોમ કે ોટટ રની અન્મ વળષ્મવ ૃવત મોજનાઓભાાં રાબ રેલા અયજી કયે ર શોમ) તેઓએ પયીથી યજીસ્ટ્રેળન
કયાલલાન ાંુ યશેળે નશી. તેઓ વીધા અગાઉના Login ID-Password લડે રોગીન કયી જે તે રાગ ુ ડતી
મોજનાભાાં વીધી અયજી કયી ળકળે.
ુ ી ગમેર શોમ તે વલદ્યાથીઓએ “Forget Password”
 જે વલદ્યાથીઓ ગત લટનો ોતાનો ID-Password ભર
ય ક્રીક કયી ોતાના યજીસ્ટડટ ભોફાઇર ય OTP ભેલી નલો ાવલડટ ફનાલી રેલાનો યશેળે. નલો
ાવલડટ ભળ્મા ફાદ ોતાનો ભોફાઇર નાંફય UserID યશેળે અને ાવલડટ જે નલો ફનાલેર છે તે યશેળ.ે
ુ યાત ોટટ રય રોગીન ેજ ય ઉરબ્ધ છે .
“Forget Password” ભેન ુ ડડજજટર ગજ
 જે વલદ્યાથીઓનો યજીસ્ટડટ ભોફાઇર નાંફય ખોલાઇ ગમેર શોમ કે કોઇ કાયણવય ફાંધ થઇ ગમેર શોમ તો
તેલા વલદ્યાથીઓ જજલ્રાની SC/ST/OBC કચેયીનો વાંકટ કયી ોતાની ોપાઇરભાાં ભોફાઇર નાંફય ફદરાલી
ળકે છે .
ુ યાત ોટટ રભાાં રોગીન થમા ફાદ તભાભ વલદ્યાથીઓએ “Scholarship” Option ય ક્રીક
 ડડજજટર ગજ
કયીને જ ઓનરાઇન એપ્રામ કયલાની કાભગીયી કયલાની યશેળે. અન્મ કોઇ જગ્માએથી વલદ્યાથી વળષ્મવ ૃવત
મોજનાભાાં એપ્રામ થઇ ળકળે નડશ જેની તભાભ વલદ્યાથીઓએ નોંધ રેલાની યશેળે.

ુ ાાં લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે ૨૦૧૮ “Scholarship” Option ય ક્ક્રક કમાટ ફાદ “Select Financial Year” ભેનભ
૧૯ વીરેક્ટ કમેથી જો લટ ૨૦૧૭-૧૮ કે લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં કોઇ વળષ્મવ ૃવતની અયજી ઓનરાઇન કયે ર શળે
તો તે અયજી જોઇ ળકાળે અને ચાલ ુ લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલા ભાટે “Select
ુ ાાં લટ ૨૦૧૯-૨૦ જ વીરેક્ટ કયલાન ુ યશેળે.
Financial Year” ભેનભ
 જે વલદ્યાથીઓએ ગત લટ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં

ુ ાય વળષ્મવ ૃવત
ઓનરાઇન અયજી કયે ર શતી અને વનમભોનવ

ુ ર અયજી ઓટોભેટીક “Renewal” ભોડભાાં મક
ુ લાભાાં
ભેલેર શતી તેલા વલદ્યાથીઓની ચાલ ુ લટની યીન્યઅ
આલેર છે એટરે કે તેલા વલદ્યાથીઓએ ફ્રેળ એપ્રામ કયલાન ુ નથી “Renewal” ફટન ય ક્ક્રક કયી
ુ ર ભાટે જરૂયી એલી ગત લટની ભાકટ ળીટ, ચાલ ુ
ોતાની તભાભ વલગતો ચકાવી રેલાની યશેળે અને યીન્યઅ
લટની પી બમાટ ની શોંચ વલગે યે અડેટ કયી અયજી વેન્ડ કયલાની યશેળે. જો આલકના દાખરાને ત્રણ લટ
 ૂણટ થમેર શોમ કે આલકભાાં કોઇ પેયપાય થમેર શોમ તો તે ણ પયી અરોડ કયલાના યશેળે.
 જે વલદ્યાથીઓને ગત લે વળષ્મવ ૃવત ભે ર શતી અને તેન ુ પોભટ ચાલ ુ લે ઓટોભેટીક “Renewal” ભોડભાાં ન
ુ ાાં જઇને લટ ૨૦૧૯-૨૦ વાંદ કયીને
જોલા ભે તો તેલા વલદ્યાથીઓએ “Request a New Service” ભેનભ
રાગ ુ ડતી મોજનાભાાં ફ્રેળ પોભટ બયી અયજી કયલાની યશેળે.
ુ યાત ોટટ ર ઓન કયી
 જે વલકવતી જાવતના વલદ્યાથીઓએ ફ્રેળ અયજી કયલાની છે તેણે ડડજજટર ગજ
“Login” ભેન ુ ય ક્રીક કયી “Citizen Login”ભાાં જઇ ોતાના Id-Passwordથી રોગીન કયલાન ાંુ યશેળે.
ુ ાાં લટ ૨૦૧૯-૨૦
રોગીન કમાટ ફાદ “Scholarship” Option ભાાં જઇ “Select Financial Year” ભેનભ
વીરેક્ટ કયી “Request a New Service” ય કરીક કયલાન ાંુ યશેળે ત્માયફાદ “DC(Director Developing
Caste Welfare)” શેડડિંગના નીચે દળાટ લેર મોજના ૈકી જે મોજનાભાાં ાત્રતા ધયાલતા શોમ તેના ય ક્રીક
ુ ફની તભાભ વલગતો જેલી કે
કયી એપ્રામ કયલાન ુ યશેળે. મોજના ાંવદ કમાટ ફાદ વલદ્યાથીએ ભાગ્મા મજ
Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail વલગેયે ચીલટ  ૂલટક બયલાની
યશેળે અને Attachmentભાાં રાગ ુ ડતા તભાભ ડોક્યુભેન્ટ Upload કયલાના યશેળે. તભાભ વલગતો અને
ડોક્યુભેન્ટ Upload અરોડ થઇ ગમા ફાદ વલદ્યાથીએ ોતાનો તાજેતયનો ાવોટટ વાઇઝનો પોટો
ુ ે ય
ુ ી અયજીત્રક બયાઇ ગમા ફાદ પાઇનર કયી Submit કયલાન ુ યશેળે
અરોડ કયલાનો યશેળે અને ય
જેથી અયજી વલદ્યાથીના વફાંવધત ળાા/કોરેજના રોગીનભાાં ઓનરાઇન જતી યશેળે. ઓનરાઇન અયજી થઇ
ુ ર વલદ્યાથીએ તેની વપ્રન્ટ કાઢી જરૂયી વાધવનક ય
ુ ાલા અયજી વાથે બફડાણ કયી
ગમા ફાદ ફ્રેળ તથા યીન્યઅ
ળાા/કોરેજને જભા કયાલલાના યશેળે.

(વલદ્યાથીઓ ભાટે અન્મ સ ૂચનાઓ)
 તભાભ વલદ્યાથીઓએ આધાયકાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેન ાંુ રીકીંગ (વીડીંગ) કયવ ાંુ જરૂયી છે . આથી તભાભ
વલદ્યાથીઓ તેભના આધાય કાડટ અને ફેન્ક એકાઉન્ટ વાથેન ાંુ રીકીંગ (વીડીંગ) જો ફાકી શોમ તો તાત્કાબરક
ુ ી ાડી રીકીંગ કયાલી દે તેલી વલનાંતી કયલાભાાં આલે છે .
ોતાની ફેન્કને વલગતો ય
ુ યાત ોટટ ર યથી ડાઉનરોડ કયીને
 શોસ્ટેરભાાં યશેતા વલદ્યાથીએ શોસ્ટેરય અંગે ન ાંુ વટીપીકેટ ડડજજટર ગજ
શોસ્ટેરના વફાંવધત વિાવધકાયીશ્રીના વશી/વવક્કા કયાલીને સ્કેન કયીને અરોડ કયલાન ુ યશેળે. જે એપ્રામ
ુ ાાં વયકાય ભાન્મ યજીસ્ટડટ થમેર
કયતી લખતે “Instruction” ેજ યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. લધભ
છાત્રારમભાાં યશેતા વલદ્યાથીઓએ જ શોસ્ટેરય તયીકે પોભટ બયલાન ુ યશેળે.
 ળૈક્ષબણક લટ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે વલકવતી જાવતના ધો:૧૧ તથા ૧૨ના ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓને
ુ ીભાાં તેભજ ફાકીના
તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯ થી તા:૨૦/૦૮/૨૦૧૯ સધ

કોરેજ/યવુ નલવીટી/ITI/વાંસ્થા વલગે યે

કક્ષાના ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓને વળષ્મવ ૃવત/વશામ ભેલલા ભાટે તા:૨૧/૦૮/૨૦૧૯ થી ૧૫/૧૦/૨૦૧૯
ુ ીભાાં ડડજજટર ગજ
ુ યાત ોટટ ર ય રાગ
ુ ડતી મોજનાઓભાાં બફનચ ૂક Online અયજીઓ કયલાની યશેળે.
સધ
ુ યાતના મ ૂલતની શોમ તેલા વલકવતી જાવતના વલદ્યાથીઓ ગજ
ુ યાત યાજમ ફશાય (Out Stateભાાં)
 ગજ
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાભાાં અભ્માવ કયતાાં શોમ તો તેઓએ ણ Online જ અયજી કયલાની યશેળે અને કયે ર
અયજીપોભટ વાથે અરોડ કયે ર તભાભ ડોક્યુભેન્ટની નકર તથા વાંસ્થાની ભાન્મતા, તેના અભ્માવક્રભની
ભાન્મતા અને વાંસ્થાની પી ભાંજૂયીના આદે ળની નકર વાંસ્થાના પોયલડીગ વાથે મ ૂ લતનના જજલ્રાની
કચેયીએ જભા કયાલલાની યશેળે.
 વલદ્યાથીએ ઓનરાઇન અયજી કયે ર શળે અને તેને પાઇનર વફભીટ કયલાભાાં નડશ આલેર શોમ કે
એપ્રીકેળનની પ્રીન્ટ ોતાની વાંસ્થાભાાં તભાભ ડોક્યુભેન્ટ વશીત જભા કયાલેર નશી શોમ તો તેલા વલદ્યાથીની
અયજી ધ્માને રેલાભાાં નડશ આલે જે ધ્માને રેલાન ુ યશેળે.
 વલદ્યાથીએ આધાય નાંફય વાથે રીંક કયે ર શોમ તે એકાઉન્ટ નાંફય ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે નાખલાનો
યશેળે. ફેંકની ળાખાનો IFSC કોડ ણ ધ્માન યાખીને નાખલાનો યશેળે. જે વલદ્યાથીનો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય/
આધાય નાંફય વાથે રીંક ન થમેર શોમ તેને તેની ફેંક ળાખાભાાં જઇને આધાય વીડીંગ ભાટેન ાંુ પોભટ બયીને
ુ ફ KYC(KNOW YOUR
વીડીંગ કયાલલાન ાંુ યશેળે. અને ફેકન ાંુ ખાત ુ ચાલ ુ યશે તથા ફેંકના વનમભ મજ

CUSTMER)પોભટ બયે ર છે કે નશીં તેની ખાતયી કયલાની યશેળે. તેભજ વલદ્યાથી દ્રાયા જો પોભટ બયતી લખતે
ખોટો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફય નાખલાભાાં આલળે અને વળષ્મવ ૃવત અન્મ ખાતાભાાં જભા થળે તો તે અંગે ની વાં ૂણટ
જલાફદાયી વલદ્યાથીની યશેળે.
 ઘણા વલદ્યાથીઓએ ોતાન ુ ફેંક ખાત ુ રાાંફા વભમથી ઓયે ટ કયે ર ન શોમ (એટરે કે ફેંક ખાતાભાાં ૈવા
ઉાડલાનો કે જભા કયલાનો કોઇ વ્મલશાય કયે ર ન શોમ) તેઓના ખાતા ડોયભેન્ટ કે સ્થબગત થઇ ગમેર શોમ
છે . આલા ખાતાભાાં વળષ્મવ ૃવત જભા થઇ ળકતી નથી જેથી તભાભ વલદ્યાથીઓએ વળષ્મવ ૃવતનુ પોભટ બયતી
લખતે ોતાન ુ ખાત ુ ડોયભેન્ટ કે સ્થબગત થઇ ગમેર નથી તેની ખાતયી ફેંકભાાં ખાવ કયી રેલાની યશેળે જેથી
ઓનરાઇન વળષ્મવ ૃવત જભા કયતી લખતે મશ્ુ કેરી ઉબી ન થામ.
 વલદ્યાથીએ ોતાના અભ્માવક્રભની વલગત ખ ૂફ જ વાલધાની  ૂલટક વાંદ કયલાની યશેળે. જો વલદ્યાથી દ્વાયા
કોઇ ખોટી વાંસ્થા અથલા ખોટો અભ્માવક્રભ વાંદ કયલાભાાં આલળે તો તેની અયજી કોઇ અન્મ ળાા / કોરેજ
/ યવુ નલવવિટીને Online Send થઇ જળે. જો આલી કોઇ યીસ્સ્થવત ઉબી થળે તો તે અંગે ની જલાફદાયી
વલદ્યાથીની યશેળે.
ુ ા ન ભે તો તે
 વલદ્યાથી દ્વાયા ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે જો તેના ોતાના અભ્માવક્રભની વલગત ભેનભ
અંગે ની જાણ તેની વાંસ્થાને કયલાની યશેળે. અને ત્માયફાદ જો વાંસ્થા તે અભ્માવક્રભ ોતાના રોગીનભાાં જઇ
અડેટ કયળે તો વલદ્યાથી તે અભ્માવક્રભ વીરેક્ટ કયી ળક્ળે.
 વલદ્યાથી દ્વાયા કોઇણ પ્રકાયની ભાડશતી ખોટી બયલાભાાં/ વાંદ કયલાભાાં આલળે અથલા કોઇ ભાડશતી
છુાલલાભાાં આલળે તો તેને કોઇણ યીતે પયીથી સ્કોરયળીન ુ પોભટ બયલા દે લાભાાં આલળે નશી. જો
વલદ્યાથી ખોટી યીતે ભાડશતી છુાલી વળષ્મવ ૃવત ભેલલાનો પ્રમાવ કયળે તો તેને વળષ્મવ ૃવત ભાટે બ્રેકરીસ્ટ
કયી દે લાભાાં આલળે. વલદ્યાથીઓને વલનાંતી છે કે પયીથી ડુપ્રીકેટ એપ્રીકેળન બયલાનો પ્રમત્ન ન કયે .
ુ ીની યાશ ન જોલી વાંસ્થાના ભાગટ દળટન શેઠ
 વલદ્યાથીએ ઓનરાઇન એપ્રીકેળન બયલાની છે લ્રી તાયીખ સધ
ફને તેટલ ુ જરદી પોભટ બયી દે લા વલનાંતી છે .
ુ ર
 વલદ્યાથીએ વત્ર  ૂરૂ થલાની અંદાજજત તાયીખ વાંસ્થા ાવેથી ભેલી રેલાની યશેળે. જે વલદ્યાથીઓ યીન્યઅ
ુ ટ જ ફાદના ભડશનાની
છે તે વલદ્યાથીઓની ળરૂઆતની તાયીખ અગાઉન ુ વત્ર રૂુ થય ુ શત ુ ત્માયના તત
નાખલાની યશેળે અને ફ્રેળ વલદ્યાથીઓના ડકસ્વાભાાં વલદ્યાથીએ જ્માયથી એડવભળન રીધેર શોમ તે જ તાયીખ

નાખલાની યશેળે. (અત્રે વલદ્યાથીઓએ લાવિક તાયીખ નાખલાની યશેળે. વેભેસ્ટયની કે છ ભડશનાની તાયીખ
નાખલાની યશેળે નડશ.)
ુ ાય
 વલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
ભાકટ ળીટ અરોડ કયલાની યશેળે તથા વાંસ્થાને જભા કયલાના યશેળે.
 ધોયણ:૧૦ ફાદ કોઇણ તફક્કે અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફન ુ વોગાંધનામ ુ કયી
અરોડ કયલાન ુ યશેળે અને અયજી વાથે વાંસ્થાને યજુ કયલાન ુ યશેળે.
ુ ત જાવતના વલધાથીઓએ વનમભોનવ
ુ ાય ાત્રતા
 વેલ્પ પાઇનાન્વ કોરેજભાાં અભ્માવ કયતા વલચયતી-વલમક
ધયાલતા શોમ તો ફીવીકે-૩૨૫ મોજનાભાાં જ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે.
ુ ાયા લધાયા કયી ળકળે નડશ
 વલદ્યાથી અયજી ઓનરાઇન પાઇનર વફભીટ કયળે ત્માયફાદ કોઇ સધ
ુ ાયો/લધાયો કયલાની જરૂયીમાત ઉબી થામ તો ોતાની વાંસ્થાને અયજી યત
વલદ્યાથીઓએ જો કોઇ સધ
ુ ાયા લધાયા કયી ળકળે.
કયલાન ુ કશેલાન ુ યશેળે. ત્માયફાદ વલદ્યાથી કોઇ સધ
 ગ્રામ્મકક્ષાએ વલદ્યાથી Egram વેન્ટય યથી ોતાન ુ પોભટ ઓનરાઇન બયાલી ળકળે.
ુ યાત ોટટ રના પ્રશ્ને જરૂય જણામે શેલ્ ડેસ્ક નાં 18002335500 ય વાંકટ કયલાનો
 વલદ્યાથીએ ડડજજટર ગજ
યશેળે.

ુ ફની વલગતો ોતાની વાથે
(વલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતા શેરા નીચે મજ
ુ ફના તભાભ ડોક્યુભેન્ટ સ્કેન કયીને યાખલા)
પયજીમાત યાખીને ફેવવ ાંુ તથા નીચે મજ


વલદ્યાથીએ ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે ખાવ ધ્માનભાાં યાખલાન ુ છે કે તેન ુ ોતાન ુ ઇ-ભેઇર એડ્રેવ
શોવ ાંુ જરૂયી છે જો તે ન શોમ તો તેને તાત્કાબરક ઇ-ભેઇર આઇ.ડી ફનાલલાન ાંુ યશેળે.



ઓનરાઇન પોભટ બયતી લખતે વલદ્યાથીના ભોફાઇર નાંફય ય OTP (ONE TIME PASSWORD) આલળે.
ુ નાઓ આલળે જેથી ોતાનો ભોફાઇર વળષ્મવ ૃવત ન ભે ત્મા
તેભજ બવલષ્મભાાં જરૂયી ભેવેજ તથા સચ
ુ ી કામટયત શારતભાાં યશે તે વલદ્યાથીઓએ ખાવ ધ્માનભાાં યાખવ.ુ
સધ



વલદ્યાથીના વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા જાવતના દાખરાની સ્લ પ્રભાબણત નકર.



વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા આલકના દાખરાની સ્લ પ્રભાબણત નકર. (જો વતા શમાત
ન શોમ તો તેલા ડકસ્વાભાાં વતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-વતાએ છૂટાછે ડા રીધા શોમ છુટાછે ડાનો
આદે ળ/આધાય યજૂ કમેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશેળે.) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના
ુ ફ ત્રણ લટ સધ
ુ ી ભાન્મ યશેળે)
વનમભ મજ



ુ ાય
વલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
પ્રભાબણત ભાકટ ળીટની નકર



ુ ની પ્રથભ ાની નકર જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા
ફેંક ાવબક
ુ ન શોમ તો Cancel ચેક અરોડ કયલો જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી
દળાટ લેર શોમ /જો ાવબક
કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા દળાટ લેર શોમ



આધાયકાડટ ની નકર



ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફન ાંુ વોગાંધનામ ુ



ુ ો ોટટ ર ઉય
જે વલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશેતા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેન ાંુ વટીપીકેટ (જેનો નમન
ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાવધકાયીશ્રીના વશી વવક્કા કયાલલાનાાં યશેળે)



શારના અભ્માવક્રભના ળૈક્ષબણક લટભાાં પ્રલેળ ભેલેર તાયીખ તથા ળૈક્ષબણક લટ  ૂણટ થલાની
અંદાજીત તાયીખ (જે વાંસ્થા ાવેથી ભી યશેળે)



વલદ્યાથીએ બયે ર પીની શોંચ (લાવિક)



ાવોટટ વાઇઝનો પોટો



જો વલદ્યાથી ડદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગે ન ુ વક્ષભ વિાવધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર



વલદ્યાથીના ડયબણત ડકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર

(વલદ્યાથીએ પાઇનર વપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્મા ફાદ તેઓએ અયજીભાાં વશી કયીને નીચે
ુ ફના ડોક્યુભેન્ટ વાથે જે તે ળાા/કોરેજ/વાંસ્થાભાાં જભા કયાલલાના યશેળે)
મજ


વલદ્યાથીના વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા જાવતના દાખરાની સ્લ પ્રભાબણત નકર યજુ
કયલી.



વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેરા લારીના આલકના દાખરાની સ્લ પ્રભાબણત નકર. જો
લારી વયકાયી નોકયી કયતા શોમ તો તેલા વાંજોગોભાાં પોભટન:ાં ૧૬ ણ વાથે યજુ કયવ.ુ (જો વતા શમાત
ન શોમ તો તેલા ડકસ્વાભાાં વતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ પ્રભાણત્ર, જો ભાતા-વતાએ છૂટાછે ડા રીધા શોમ છુટાછે ડાનો
આદે ળ/આધાય યજૂ કમેથી ભાતાનાાં આલકનો દાખરો ભાન્મ યશેળે.) (આલકનો દાખરો વયકાયશ્રીના
ુ ફ ત્રણ લટ સધ
ુ ી ભાન્મ યશેળે) )
વનમભ મજ



ુ ાય
વલદ્યાથીએ ધોયણ:૧૦ તથા ત્માયફાદ કયે ર તભાભ અભ્માવક્રભની લટલાઇઝ પાઇનર લટની ક્રભાનવ
પ્રભાબણત ભાકટ ળીટની નકર યજુ કયલી



ુ ની પ્રથભ ાની નકર જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC), ફેંકની ળાખા
ફેંક ાવબક
ુ ન શોમ તો Cancel ચેક જેભાાં ખાતા નાંફય, આઇએપએવવી કોડ (IFSC),
દળાટ લેર શોમ /જો ાવબક
ફેંકની ળાખા દળાટ લેર શોમ તે યજુ કયલો.



ધોયણ:૧૦ ફાદ અભ્માવક્રભભાાં તટુ (બ્રેક) ડેર શોમ તો તે વભમ દયમ્માન કોઇણ પ્રકાયનો
અભ્માવક્રભ કયે ર નથી કે કોઇણ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવતનો રાબ ભેલેર નથી તે ભતરફ વોગાંધનામ ુ
યજુ કયવ.ુ



ુ ો ોટટ ર
જે વલદ્યાથી શોસ્ટેરભાાં યશેતા શોમ તેઓએ શોસ્ટેરય તયીકેન ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ (જેનો નમન
ઉય ઉરબ્ધ છે જે ડાઉનરોડ કયી વક્ષભ વિાવધકાયીશ્રીના વશી વવક્કા કયાલલાનાાં યશેળે)



વલદ્યાથીએ બયે ર પીની શોંચ યજુ કયલી.



જો વલદ્યાથી ડદવ્માાંગ શોમ તો તે અંગે ન ુ વક્ષભ વિાવધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુ કયલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર
યજુ કયવ.ુ



વલદ્યાથીની(કન્મા)ના ડયબણત ડકસ્વાભાાં રગ્ન પ્રભાણત્ર યજુ કયવ.ુ



ુ ાાંબગક ય
ુ ાલા
જરૂય ડયે જજલ્રા અવધકાયીશ્રી દ્રાયા ભાાંગલાભાાં આલતા આન

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ
ધનયામક, ધિકસતી જાધત કલ્યાણ, ગુિરાત રાિય, ગાાંિીનગર
વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગટ (S.E.B.C.), વલચયતી-વલમુક્ત જાવત (N.T.D.N.T.) આવથિક યીતે છાત લગટ (E.B.C.), અને રઘુભતી (MINORITY) ની ળૈક્ષબણક મોજનાઓની વલગત
ક્રભ

મોજનાનુાં નાભ

૧
૧

૨

૩

૪

૨

જાવત

કુ ભાય કન્મા

ધોયણ

વનબાલબથ્થાના દય
શોસ્ટે રય

ડેસ્કોરય

(ભાવવક )

(ભાવવક)

લાવિકઆલક ભમાટદા
ગ્રામ્મ વલસ્તાય

ળશેયી વલસ્તાય

૯

૧૦

ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓની વલગત

૩

૪

૬

૭

૮

વા.ળૈ..લ.

પકત કન્મા ભાટે

ગ્ર ૃ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્માઓ ભાટે કોઇ લાવિક આલક

કન્માઓ ભાટે ની ોસ્ટ

ગ્ર ૃ-ફી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ભમાટદાઓ નથી.

એવ.એવ.વી. વળષ્મવ ૃવિ

ગ્ર ૃ-વી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્માઓ ભાટે કોઇ લાવિક આલક

કન્માઓ ભાટે ની ોસ્ટ

ગ્ર ૃ-ફી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ભમાટદાઓ નથી.

એવ.એવ.વી. વળષ્મવ ૃવિ

ગ્ર ૃ-વી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્મ વલસ્તાય

ળશેયી વલસ્તાય

વયકાયી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

કુ ભાય ભાટે ની ોસ્ટ એવ.એવ.વી.

ગ્ર ૃ-ફી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

કોરેજો

વળષ્મવ ૃવિ

ગ્ર ૃ-વી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્મ વલસ્તાય

ળશેયી વલસ્તાય

વયકાયી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

કુ ભાય ભાટે ની ોસ્ટ એવ.એવ.વી.

ગ્ર ૃ-ફી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

કોરેજો

વળષ્મવ ૃવિ

ગ્ર ૃ-વી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃ-ડી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ફીવીકે -૭૮

ફીવીકે -૧૩૭

ફીવીકે -૮૧

ફીવીકે -૧૩૮

વલચયતી વલમુક્ત

વા.ળૈ..લ.

વલચયતી વલમુક્ત

પકત કન્મા ભાટે

પકત કુ ભાય ભાટે

પકત કુ ભાય ભાટે

૧૧
વયકાયી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
સ્લવનબટય કોરેજો
ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ
વયકાયી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
સ્લવનબટય કોરેજો
ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ

ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ

ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ

ક્રભ

મોજનાનુાં નાભ

૧
૫

૨
ફીવીકે -૮૦

જાવત

કુ ભાય કન્મા

ધોયણ

વનબાલબથ્થાના દય
શોસ્ટે રય

ડેસ્કોરય

(ભાવવક)

(ભાવવક)

૭

૮

૩

૪

૬

વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

ભેડીકર

લાવિક રૂા.૧૦,૦૦૦/-

એન્જીનીમયીંગ

લાવિક રૂા.૫,૦૦૦/-

ભેડીકર, એન્જીનીમયીંગ,

લાવિક આલક ભમાટદા
ગ્રામ્મ વલસ્તાય

ળશેયી વલસ્તાય

૯

૧૦
રૂા.૨,૫૦,૦૦૦/-

વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

ભેડીકર, એન્જીનીમયીંગ,

ડીપ્રોભા

લાવિક રૂા.૩,૦૦૦/-

ભેડીકર

લાવિક રૂા.૧૨,૦૦૦/-

કયલાનુાં યશેળે.

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/-

એન્જીનીમયીંગ

ફીવીકે -૮૩

સ્લવનબટય કોરેજો
વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

તકનીકી અને વ્મલવાવમક
૮

અભ્માવક્રભ ભાટે ની સ્લાભી
વલલેકાનાંદ મોજના

૯

૧૦

વયકાયી આઇ.ટી.આઇ.

તકનીકી અને વ્યિસાધયક
અભ્યાસક્રમ માટે ની સ્િામી
ધિિેકાનાંદ યોિના

લાવિક રૂા.૪,૮૦૦/-

ગ્રામ્મવલસ્તાય

ળશેયીવલસ્તાય

ભાવવક રૂા.૪૦૦/-

ધિચરતી ધિમુક્ત

વયકાયી આઇ.ટી.આઇ. અને
ોરીટે કનીક કોરેજો, ટે કવનકર

આ..લ.

રઘુભતી

બીસીકે -૧૩૯

વયકાયી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

વલદ્યાથીઓને બોજન બફર વશામ
૭

વયકાયી,ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

વાધન ખયીદી કયીને બફર યજુ

વશામ

ફીવીકે -૭૯

૧૧
સ્લવનબટય કોરેજો

ડીપ્રોભાના વલદ્યાથીઓને વાધન

૬

ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓની વલગત

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

અભ્માવક્રભોની કોરેજો

લાવિક રૂા.૧,૨૫૦/-

કુ માર કન્યા

સરકારી આઇ.ટી.આઇ.

િાધષિક રા.૪,૮૦૦/-

સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને
પોીટે કનીક કોેિો, ટે કવનકર

માધસક રા.૪૦૦/િાધષિક રા.૧,૨૫૦/-

અભ્માવક્રભોની કોરેજો

ક્રભ

૧૧

મોજનાનુાં નાભ

ફીવીકે -૯૮

જાવત

વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

કુ ભાય કન્મા

એભ.પીર, ી.એચ.ડી.ના

ધોયણ

અનુસ્નાતક છીના
કોઇ ણ અભ્માવક્રભ

વલદ્યાથીઓ ભાટે ની પેરોળી

ભાટે

મોજના
૧૨

ફીવીકે -૮૧ વી

વનબાલબથ્થાના દય
શોસ્ટે રય

ડેસ્કોરય

(ભાવવક)

(ભાવવક)

એભ.પીર ભાટે લાવિક

લાવિકઆલક ભમાટદા
ગ્રામ્મ વલસ્તાય

ળશેયીવલસ્તાય

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓની વલગત

વયકાયી,

રૂા.૨૫,૦૦૦/-

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

અને ી.એચ.ડી. ભાટે

સ્લવનબટય કોરેજો/ યુવનલવીટી

લાવિક રૂા.૩૦,૦૦૦/વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

ડાટ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય અને

ઓન યુવનલવીટીના

ઓન યુવનલવીટીની

અભ્માવક્રભો

વળક્ષણ પી લધુભાાં લધુ

ઇન્ન્દયા ગાાંધી ઓન

રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/-

ઓન યુવનલવીટી

રૂા.૨,૫૦૦/-

યુવનલવીટીભાાં અભ્માવ કયતાાં
વલદ્યાથીઓને વળષ્મવ ૃતવત

૧૩

ફીવીકે -૩૨૫

વલચયતી

સ્લવનબટય કોરેજભાાં અભ્માવ

વલમુક્ત

કુ ભાય કન્મા

સ્લવનબટય કોરેજના

લધુભાાં લધુ

તભાભ અભ્માવક્રભો

રૂા.૫૦,૦૦૦/- સુધીની

કયતાાં વલચયતી વલમુક્ત

રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/-

પકત સ્લવનબટય કોરેજ

ળૈક્ષબણક વશામ

જાવતના વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષબણક
વશામ
૧૪

૧૫

ગ્ર ૃ-એ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

બાયત વયકાયની OBCના

ગ્ર ૃ-ફી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ

વલદ્યાથીઓ ભાટે ની ોસ્ટ

ગ્ર ૃ-વી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

કોરેજો, સ્લવનબટય કોરેજો,

એવ.એવ.વી. વળષ્મવ ૃવિ.

ગ્ર ૃ-ડી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ

ગ્ર ૃ-એ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

ગ્ર ૃ-ફી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્ર ૃ-વી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

ગ્ર ૃ-ડી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

ફીવીકે - ૮૧ એ

ડાટ. આંફેડકય ોસ્ટ ભેટ્રીક આવથિક

વા.ળૈ..લ.

આ..લ.

કુ ભાય કન્મા

કુ ભાય કન્મા

યીતે છાત લગટ ના વલદ્યાથીઓ

૧૬

ટયુળન વશામ મોજના

વા.ળે..લ.

કુ ભાય કન્મા

ધોયણ-૧૧ વલજ્ઞાન

રૂા.,૧,૫૦,૦૦૦/-

રૂા.,૧૦૦,૦૦૦/-

વયકાયી,

પકત વયકાયી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
કોરેજો
ઉચ્ચિય ભાધ્મવભક ળાાઓ

રૂા.૧૫,૦૦૦/-

ધોયણ – ૧૧-૧૨ વલજ્ઞાન

વલચયતી વલમુક્ત

પ્રલાશ

રૂા.૪,૫૦,૦૦૦/-

જાવત વડશત

ધો.૧૨ વલજ્ઞાન પ્રલાશ

રૂા.૧૫,૦૦૦/-

ધો. ૧૦ ભાાં ૭૦ ટકા

સ્નાતક કક્ષાના તભાભ

રૂ, ૧૦૦૦/-

આલક ભમાટદા નથી

પ્રલાશની ળાાઓ

(૧૪૬ જાવતઓ)
ટે બ્રેટ વશામ મોજના

વા.ળૈ..લ.

કુ ભાય કન્મા

સ્નાતક કક્ષાના તભાભ પ્રલાશભાાં

૧૭

પ્રલાશભાાં પ્રથભ લટભાાં
પ્રલેળ રેનાય અને
વળક્ષણ ખાતા તયપથી
ટે બ્રેટ ભે ર શોવુ
જોઇએ તથા
રૂ.૧૦૦૦/- વળક્ષણ
ખાતાભાાં બયે રા શોલા
જોઇએ

પ્રથભ લટભાાં પ્રલેળ રેનાય અને
વળક્ષણ ખાતા તયપથી ટે બ્રેટ
ભે ર શોવુ જોઇએ તથા
રૂ.૧૦૦૦/- વળક્ષણ ખાતાભાાં
બયે રા શોલા જોઇએ

