
િડિજટલ ગજુરાત પોટલ

સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ
આિદ િત િવકાસ િવભાગ



િડિજટલ ગજુરાત પોટલમાં સમાવેલ યોજનાઓ
લિ તજુથ: SC, ST, SEBC, EBC, Minority, NT-DNT, PH

અનુ
. નં િવભાગનુ નામ કચેરીન ુનામ

િ મેટીક 
િશ યવૃિત / 
ગણવેશ 
સહાય  

યોજનાઓ

૧
સામાિજક યાય અન ે
અિધકારીતા િવભાગ, 
ગાંધીનગર

િનયામક ી, અનુસૂિચત િત 
ક યાણ ૬

૨ િનયામક ી, િવકસિત િત 
ક યાણ ૧૦

૩ િનયામક ી, સમાજ સુર ા ૩

૪ આિદ િત િવકાસ 
િવભાગ, ગાંધીનગર કિમ ર ી, આિદ િત િવકાસ ૫

કુલ ૨૪



િડિજટલ ગજુરાત પોટલની યોજનાઓન ેસફળ બનાવવા કરલે 
કામગીરી 

 દૈિનક સમાચાર પ મા ં હેરાત આપી શાળાના આચાય ીઓએ કરવાની કામગીરીની 
સમજ આપવામાં આવે છે.

 રા ક ાએથી પિરપ  કરી િજ લા કચેરીઓન ેિડિજટલ પોટલ પર કામગીરી કરવા જ રી 
સૂચનાઓ આપવામાં આવી અન ેિજ લાક ાએથી શાળાઓને પિરપ  કરવામાં આવેલ છે.

 શાળાના લોગીનમાં SC/ST/OBC ખાતાની તમામ યોજનાની માગદિશકા આપવામાં 
આવેલ છે.

 આચાય ીઓને Text મેસજે ારા જ રી સૂચનાઓ તેમજ માગદશન આપવામાં આવે છે.

 અ સિચવ ી, સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર ારા િડિજટલ 
ગજુરાત પોટલના તમામ Stakeholder સાથે પોટલને લગતી કાયવાહી સુચા  રીત ેઅમલ 
થાય ત ેમાટે સંયુ  િમટીગં કરી જ રી સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.



િડિજટલ ગજુરાત પોટલન ેસફળ બનાવવા લીધેલ પગલા

 રા ક ાએથી BISAGના મા યમથી તમામ ાથિમક શાળાઓને પડતી મુ કેલી બાબત ે
સીધો સંવાદ કરવામાં આવે છે.

 િડિજટલ ગજુરાત પોટલ માટે હે પલાઇન નંબર કાયરત છે જનેા પરથી આચાય ી સીધો 
સંપક કરી શકે છે.

 રાજય ક ાએથી જ ર ેપ યે િવિડયો કો ફર સ કરી સંબિધત ખાતાના િજ લા 
અિધકારી ીઓ, િજ લા િવકાસ અિધકારી ીઓને જ રી સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે.

 રા ક ાએથી HOD વાર વો સએપ ુપ બનાવી િડિજટલ ગજુરાત પોટલને લગતી 
Query તા કાિલક મેળવી NIC સાથે સંકલન કરી તા કાિલક સો વ કરાવવામાં આવ ેછે.

Continue
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Digital Gujarat : Pre-Matric Workflow 

બક ખાતાનંુ વેરીફીકેશન

બક એકાઉ ટ વેરીફીકેશન 
રા ક ાએથી નાણા ંિવભાગ/ 
સંલ  બે ક / NIC ારા કરવામાં 
આવ ેછે.

વેરીફીકેશન દર યાન એકાઉ ટ 
નંબર, IFS Code િવગેરનેી 
ચકાસણી કરવામાં આવ ેછે.

પિરપ

આચાય ી ારા 
૧. લોગીન “digitalgujarat.gov.in”

૨. િવ ાથ ઓની એ ટી કરવી અથવા
 SSAના સવરથી Data Fetch કરવો

૩. આધારકાડ Or SSA યુિનકનંબર ફરિજયાત
છે. 

૪. એ ટી બાદ િવ ાથ ઓના બક ખાતાનુ
   વેરીફીકેશન



Digital Gujarat : Pre-Matric Workflow 

બક ખાતાના વેરીફીકેશન બાદ

1. જ ેિવ ાથ ઓના બકખાતા વેરીફાઇ હોય તેઓની જ ેતે ખાતાન ેલાગુ પડતી 
િતવાર/યોજનાવાર દરખા તો ( પોઝલ) બનાવવી

૨. જ ેિવ ાથ ઓના બક ખાતા Invalid  હોય તેમાં સુધારા કરવા આચાય ીન ેબક 
ખાતામાં સુધારા કરવા મેસેજ કરવામાં આવ ેછે.

દરખા તો ( પોઝલ) સે ડ કરવી
૧.  દરખા તો બની ગયા બાદ િશ યવૃિત/ગણવેશ સહાય માટેની  

દરખા ત( પોઝલ) બનાવી ઉપલી ઓથોરીટીને મોકલવાની હોય છે.

Continue
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Digital Gujarat : Pre-Matric Workflow 

સલં  િજ લા કચેરી ારા થતી કામગીરી
૧. આવેલ પોઝલ ચકાસવી
૨. મંજૂર - નામજૂંર કરવી
૩. િડિજટલ ગજુરાત પોટલ તથા IFMSમા ંબીલ બનાવી Treasury ને મોકલવા

Treasury 
૧. િબલની ચકાસણી કરવી
૨. િબલનંુ ચૂકવણુ ંકરવુ.

Students
૧. Tresury ારા િવ ાથ ઓના ખાતામાં સીધી િશ યવૃિત જમા કરવામાં 
આવે છે.

૨. જો કોઇ િવ ાથ નુ બે ક ખાત ુDormant, Freeze  હોય તો Draft 
આપવામાં આવે છે.

Continue
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ાથિમક માિહતી
 વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં તા: ૧૫/૦૭/૨૦૧૮ થી િડિજટલ ગજુરાત પોટલ પર 
SC/ST/SEBC/EBC/Minority/NTDNTના િવ ાથ ઓની આચાય ી ારા 
કરવામા ંઆવેલ એટંી તેમજ બક વેરીફીકેશન અને મળેલ પોઝલોની િવગત નીચે 
મજુબ છે.

કુલ ર ટડ થયેલ િવ ાથ ઓની સં યા: ૫૯.૫૩ લાખ

બક એકાઉ ટ વેરીફાઇ થયેલ િવ ાથ ઓની સં યા : ૫૮.૭૨ લાખ

તા: ૦૫/૦૧/૨૦૧૮ સુધી મળેલ પોઝલોમાં િવ ાથ ની સં યા: ૫૩.૬૫ લાખ

વેરીફાઇડ થયેલા હોય અને પોઝલ ન મળેલ હોય તેવા િવ ાથ ની
   સં યા: ૦૫.૦૦ લાખ

ઇનવેલીડ બક એકાઉ ટ હોય તેવા િવ ાથ ઓની સં યા : ૦.૫૭ લાખ

નવા/ધો:૧ ના અંદાજ ેએ ટી માટે બાકી હોય તેવા િવ ાથ ની સં યા : ૧.૬૧ લાખ



આચાય ી ારા મળેલ ો

 બક એકાઉ ટ વેરીફાઇડ હોવા છ ા પોઝલ બનતી નથી. 

ઇનવેલીડ એકાઉ ટમાં સુધારો કરવા છ ા બક એકાઉ ટ વેરીફાઇડ થત ુનથી.

 પોઝલ બને છે પણ બી  િદવસે પોઝલમા ંરકમ “૦” થઇ ય છે.

 આચાય ીઓની બદલી/બઢતી થયેલ હોય તેઓના મોબાઇલ નંબર બદલવાના 
છે.

 ધો: ૧ થી ૫ (લોઅર ાઇમરી) અને ધો: ૬ થી ૮ (અપર ાઇમરી)ના ડાયસનંબર 
બદલાયેલ છે પણ વષ ૨૦૧૭-૧૮ના િવ ાથ ઓની એટંી અપડેટ થયેલ નથી.

ધો: ૧ થી ૮ ( ાઇમરી) અને ધો: ૯ થી ૧૦ (સેક ડરી)ના ડાયસનંબર બદલાયેલ છે 
પણ વષ ૨૦૧૭-૧૮ના િવ ાથ ઓની એટંી અપડેટ થયેલ નથી.



આચાય ી ારા મળેલ ો

  શાળાનુ મેનજેમે ટ દા.ત. સરકારી / ા ટઇન એઇડ/ ખાનગી હોવાના કારણ ેજ ે
ત ે િતની કેટેગરીમા ંમળવાપા  ન હોય તેથી દરખા ત ન બનવા બાબત

બક ખાતા ન ખુલવા બાબતના ો

પો ટઓફીસના ખાતાની પોઝલો ન બનવા બાબત

વષ ૨૦૧૭-૧૮ની અમુક શાળાના િવ ાથ ઓની િશ યવિૃત/ગણવેશ સહાય જમા 
ન થવા બાબત

અમુક િવ ાથ ઓન ેિશ યવૃિત ઓછી મળવા બાબત

Continue…



ોનુ િનરાકરણ
 જનેી પોઝલો બનતી નથી તેના માટેના કારણો
Student Wise Edit Button મા ંજઇ નીચ ેમજુબ કરવાથી પૂરપેૂરી પોઝલો બની જશે.
 
૧. Minorityની ના બનતી હોય તો Religious (ધમ) Select કરી તેનો ધમ પસંદ કરી આખા 

ફોમની કોઇ િવગત બાકી ન રહે ત ેરીત ેForm ભરીને Save to Success data કયા પછી 
ધોરણ-૧ થી ૮ Minority અથવા ધોરણ-૯ થી ૧૦ Minority Scheme પસંદ કરી િ એટ 
પોઝલ કરતા ંબની જશે.

૨. જ ેિવ ાથ ની Caste General Select કરી હોય ત ેશારીિરક ખોડખાંપણવાળા ના હોય તો 
Casteમા ંEBC (આિથક પછાત) Sub caste EBC (આિથક પછાત) Select કરી આ ફોમની 
કોઇ િવગત બાકીના રહે ત ેરીત ેફોમ ભરી Save Data Successfully કરીન ેધોરણ-૧ થી ૮ 
EBC અથવા ધોરણ-૯ થી ૧૦ EBC Scheme પસંદ કરી િ એટ પોઝલ કરતા ં પોઝલ બની 
જશે. 

૩. જ ે િવ ાથ ની Caste General Select કરી હોય ત ે Minorityના હોય તો Casteમા ં
General રાખી (General) તેનો ધમ સીલે ટ કરી દા.ત. ઇ લામ Sub caste “General”
Select કરી આ ફોમની કોઇ િવગત બાકીના રહે ત ે રીત ે ફોમ ભરી Save Data
Successfully કરીન ે ધોરણ-૧ થી ૮ Minority અથવા ધોરણ-૯ થી ૧૦ Minority
Scheme પસંદ કરી િ એટ પોઝલ કરતા ં પોઝલ બની જશે. 



ોનુ િનરાકરણ
 જનેી પોઝલો બનતી નથી તેના માટેના કારણો

Student Wise Edit Button મા ંજઇ નીચ ેમજુબ કરવાથી પૂરપેૂરી પોઝલો બની જશે.
 

૪. સામાિજક અન ે શૈ િણક રીત ેપછાત વગ પૈકી અિત પછાત વધુ પછાત િવ ાથ ની Data
Entry કરીન ેતેન ેભારત સરકારની OBC િ .મેટીક િશ યવૃિ  મળે ત ેમજુબ અિત પછાત વધુ 
પછાત Caste list (મજુબ) જ પસંદ કરી પોઝલ બનાવવી. 

૫. િનયામક, િવકસતી િતમા ંજો સરકારી, ા ટ ઇન એઇડ શાળાઓ ( ીન કલર) Login
નામમાં હશે તો જ બનશે. તજે રીતે અનુસૂિચત િતમા ંGOI િસવાય રાજય સરકારમા ંઉપર 
મજુબ અનુસૂિચત જન િત(Tribal)મા ં ણેય કેટેગરીમા ંબનશે. 

૬. અનુસૂિચત િત ખાતાની અ વ છ યવસાયમાં િશ યવૃિત યોજનામાં િવ ાથ ના 
િપતા/વાલીનો યવસાય જો “Unclean Occupation” સીલે ટ કરલે હશે તો જ િવ ાથ  
“BCK-4” યોજનામાં લાભ મેળવી શકશે અન ે . ૩૦૦૦/- િશ યવૃિતને પા  ઠરશે. જો 
િવ ાથ નો યવસાય “Unclean Occupation” પંસદ નિહ કરલે હોય તો િવ ાથ ન ે
સામા ય િશ યવૃિત .૫૦૦/- કે .૭૫૦/- િનયમોનુસાર મળવાપા  થશે.

Continue…



ોનુ િનરાકરણ
 જનેી પોઝલો બનતી નથી તેના માટેના કારણો

Student Wise Edit Button મા ંજઇ નીચે મજુબ કરવાથી પૂરપેૂરી 
પોઝલો બની જશે.

 

૭. મોટા ભાગે IFS Code, બકનુ નામ, િવ ાથ ની િત, આવકની 
િવગતો કે જ ેએ ટી ફર યાત છે જો તેવી િવગત એ ટી કરતી વખત ે
નાખવાની રહી ગયેલ હોય તો િવ ાથ ની પોઝલ બનતી નથી. જથેી 
તેવા િવ ાથ ની એ ટી Student Editમા ંજઇ Update કરવાથી જ ે
િવગત ખુટતી હોય ત ે ફીલ કરી અપડેટ કરવામા ં આવશે તો તેવા 
િવ ાથ ની પોઝલ બનાવી શકાશ.ે

Continue…



ોનુ િનરાકરણ
 Invalid Bank  Account Update કરવા માટેની સૂચના

૧. િવ ાથ ની એ ટીને Editમાં જઇ ઓપન કરી બકન ેલગતી તમામ 
િવગતો જવેી કે IFSC Code, Bank, Bank Branch, 
Account Number Update કરવાથી Save to Success 
Data થશે. જો બકની િવગતો Update કરવામા ંError આવ ે

તો IFS Code ના યા બાદ Show Bank Details  પર લીક 
કરવાથી આ એરર દુર કરી શકાશ ેઅન ેિવ ાથ ની એ ટી કરતી 
વખતે બક ા ચ સીલે ટ કરી અપડેટ થઈ શકશે.

૨. Account Update કયા પછી Systemમાં આજ િવ ાથ  
Same Day Invalid રહેશે. બી  િદવસ ેSent Verification 
અથવા Verify થશે. પછી પોઝલો બનાવી શકાશ.ે

૩. દેના બક, દેના ગજુરાત ામીણ બક, બક ઓફ બરોડા અન ેઅમુક 
સહકારી કો-ઓપરટેીવં બકોના બક એકાઉ ટની શ આત માં 

“૦” ઝીરો હોય છે જથેી વેરીફીકેશનમાં ઇનવેલીડ આવે છે. આ બાબત ે
એકાદ અઠવાડીયામાં વેરીફીકેશન પૂણ કરાવવામા ંઆવશે.

Continue…



વષ ૨૦૧૯-૨૦નુ આગોત  આયોજન

 એિ લ-૨૦૧૯
 વષ ૨૦૧૯-૨૦ના નવા શૈ િણક વષમા ં ગત વષની જમે તમામ 

િવ ાથ ઓની એ ટી ઓટોમેટીક ૧ ધોરણ અપ ેડ કરી મુકવામાં આવશે.
 િજ લા અિધકારી મારફત ેવષ ૨૦૧૯-૨૦ માટેની િ મેટીક 

િશ યવિૃત/ગણવેશ સહાયના આયોજનનો િવગતવાર પરીપ  મોકલી 
આપવામાં આવશે. 

 મ-ે૨૦૧૯
 જ ે ત ે શાળાના આચાય ીઓએ તા:૧૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધીમાં પોતાની 

શાળાના િવ ાથ ઓની અપ ેડ કરલેી એ ટીની ખરાઇ કરી લેવાની 
રહેશે.
 તા: ૧૫/૦૬/૨૦૧૯થી તા:૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધીમાં જ ે ત ે િત/કેટેગરીના 

બક વેરીફાઇડ થયેલા એટલ ે કે અગાઉના વષમાં ઇ-પેમે ટ થયેલા 
િવ ાથ ઓની પોઝલો બનાવી હાયર ઓથોરીટીને સે ડ કરશે. તેમજ 
નવા આવેલા ધો:૧ના િવ ાથ ઓની એ ટી કરશે.

 જુલાઇ-ઓગ ટ-૨૦૧૯
 સંબિધત િજ લા કચેરી ારા ઉ  પોઝલોની મજુંરી અન ેચકુવણીની કામગીરી 

ઝડપથી પૂણ કરવામાં આવશે.



સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ
આિદ િત િવકાસ િવભાગ



Stakeholder of Digital Gujarat Portal

સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર

આિદ િત િવકાસ િવભાગ, ગાંધીનગર

સાય સ અને ટેકનોલો  િવભાગ, ગાંધીનગર

નાણાં િવભાગ, ગાંધીનગર

નેશનલ ઇનફોમટી સ સે ટર, ગજુરાત

કિમ ર ી, આિદ િત િવકાસ, ગાંધીનગર

કિમ ર ી, ઉ ચ િશ ણ, ગાંધીનગર

કિમ ર ી, શાળાઓ, ગાંધીનગર

િનયામક ી, અનુસૂિચત િત ક યાણ, ગાંધીનગર

િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ, ગાંધીનગર



Stakeholder of Digital Gujarat Portal

િનયામક ી, સમાજ સુર ા, ગાંધીનગર

િનયામક ી, િહસાબ અને િતજોરી, ગાંધીનગર

િનયામક ી, ાથિમક િશ ણ, ગાંધીનગર

િનયામક ી, તકિનિક િશ ણ, ગાંધીનગર

સવ િશ ા અિભયાન, ગાંધીનગર

િનયામક ી, રોજગાર અને તાિલમ, ગાંધીનગર

પો ટ િવભાગ, ગજુરાત સકલ

નેશનલ પેમે ટ કોપ રશેન ઓફ ઇ ડીયા

સંબિધત બકો

ગજુરાત ઇ ફોરમેટી સ લીમીટેડ

Continue…



િડિજટલ ગજુરાત પોટલમાં સમાવેલ યોજનાઓ

અ. નુ િ મેટીક િશ યવૃિત / ગણવેશ સહાય  યોજનાઓ

૧ (BCK‐2/71)  PreMatric Scholarship For SCs/BCK-16 Uniform (Std: 1 to 8) &

(BCK‐2/71)  PreMatric Scholarship For SCs (Std: 9 to 10)

૨ (BCK‐17) Most Backward Class Scholarship For SC Students / BCK-16 Uniform 
(Std: 1 to 8)

૩ (BCK‐17A)  Most Backward Class Scholarship For SC Students (Std: 9 to 10)

૪ (BCK ‐ 4) Scholarship for Students Whose parents are engaged in Unclean 
Occupation  / BCK-16 Uniform (Std: 1 to 8) GOI

૫ (BCK ‐ 4) Scholarship for Students Whose parents are engaged in Unclean 
Occupation (Std: 9 to 10) GOI

૬ (BCK‐35(239)) PreMatric Scholarship for SCs  GOI(Std: 9 ‐ 10)

સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર
િનયામક ી, અનુસૂિચત િત ક યાણ



િડિજટલ ગજુરાત પોટલમાં સમાવેલ યોજનાઓ

અન.ુ િ મેટીક િશ યવૃિત / ગણવેશ સહાય  યોજનાઓ

૧
BCK-76-77-85 Pre. Matric 
Scholarship & Uniform 
Assistance (Std. 1 to 8) For SEBC

૬ BCK-76 Pre. Matric Scholarship (Std. 9 
to 10)  For Minority

૨ BCK-76 Pre. Matric Scholarship 
(Std. 9 to 10) For SEBC

૭
BCK-136-140 Pre. Matric Scholarship & 
Uniform Assistance (Std. 1 to 8) For 
NTDNT

૩
BCK-76-351-85 
Pre. Matric Scholarship &  
Uniform Assistance (Std. 1 to 8) 
For EBC

૮ Dr. Ambedkar Pre. Matric Scholarship 
(Std. 9 -10) For NTDNT

૪ BCK-76 Pre. Matric Scholarship 
Std. 9 to 10) For EBC 

૯
BCK-289-85 Pre. Matric Scholarship for 
OBC Most Backward Class GOI (Std. 1 -
8) 

૫
BCK-76 -85 Pre. Matric 
Scholarship & Uniform 
Assistance (Std. 1 to 8) For 
Minority

૧૦
BCK-289 Pre. Matric Scholarship for 
OBC Most Backward Class GOI (Std. 9 -
10)

સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર
િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ



િડિજટલ ગજુરાત પોટલમાં સમાવેલ યોજનાઓ

અ. નં િ મેટીક િશ યવૃિત / ગણવેશ સહાય  યોજનાઓ

૧ General Scholership to Disabled Students for 1 to 12

૨ SC Scholership to Disabled Students for 1 to 12

૩ ST Scholership to Disabled Students for 1 to 12

સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર
િનયામક ી, સમાજ 
સુર ા



િડિજટલ ગજુરાત પોટલમાં સમાવેલ યોજનાઓ

અ. નં િ મેટીક િશ યવૃિત / ગણવેશ સહાય  યોજનાઓ

૧ Pre-Matric Scholarship For 9th & ST 10th Students(Less Then 2.0Lakh)

૨ Pre Matric Scholarship for ST Students (Std 1 to 10)

૩ VKY-153 Pre Matric Schoarship for Most Backward (Std 9 to 10) (More then 
2.0 Lakh)

૪ VKY-153 Pre Matric Scholarship (Std 9 to 10) (More Then 2.00 Lakh)

૫ VKY-153 Pre Matric Schoarship for Most Backward (Std 9 to 10) (More then 
2.0 Lakh)

સામાિજક યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગ, ગાંધીનગર
કિમ ર ી, આિદ િત િવકાસ


