
 
 
 

સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ, ગાધંીનગર 
િનયામક, અ ુ ૂચત િત ક યાણ, જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 

ભારત સરકાર/ રાજય સરકારની પો ટ મે ક િશ ય િૃ /સહાય યોજનાઓનો અમલ Online કરવા બાબત. 
િનયામક, અ ુ ૂચત િત ક યાણ, જુરાત રાજય, ગાંધીનગર ખાતા હ તકની નીચે જુબની યોજનાઓનો અમલ ડ જટલ જુરાત પોટલ મારફત 

(https://www.digitalgujarat.gov.in) કરવાનો થાય છે. ળુ જુરાત રા યના ધો:૧૧-૧૨, ડ લોમા,ં આઇ.ટ .આઇ., નાતક, અ ુ નાતક, એમફ લ, પી.એચ.ડ  ધુીના સરકાર મા ય 
અ યાસ મોમાં રા ય તથા રા ય બહાર આવેલ સરકાર મા ય ઉ.મા.શાળાઓ/સં થાઓ/ િુનવિસટ ઓ/કોલેજો/I.T.I./સં થાઓમાં અ યાસ કરતાં અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓને ક ણે રા ય 
સરકાર ીની MYSY ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના ક અ ય કોઇ યોજનામાં લાભ ન લેવાનો હોય તેવા િવ ાથ ઓ/િવ ાથ નીઓ પાસેથી ગત વષની મ ચા  ુશૈ ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨માં 
િશ ય િૃ /સહાય માટ ઓનલાઇન અર ઓ મગંાવવામાં આવે છે. 

1. Post Matric Scholarship for SC Students (GOI) (BCK-6.1) 
1A. Post Matric Scholarship for SC Students (GOI) (Freeship Card Students Only) (BCK-6.1) 
2. Food Bill Assistance to SC Students (BCK-10) 
 3. Fellowship Scheme for M.Phil, Ph.D. for SC Students (BCK-11) 
4. Instrumental Help to SC Students (Medical, Engineering, Diploma Students Only) (BCK-12) 
5. Scholarship/Stipend to SC Students for ITI/Professional Courses (BCK-13) 
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) 
6A. Post Matric Scholarship for SC Girls Students Only (Having annual Family Income More than 6.00 Lac) (State Government Scheme) (BCK-5) 
7. Private Tuition Coaching Assistance to SC Students (Science Stream) (Std:11-12) (BCK-7)  
8. Tablet Assistance to SC Students (BCK-353) 

ઉ ત યોજનાઓ તગત શૈ ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ શાળા/કોલેજ/ િુનવસ ટ /ITI/સં થા ક ાના અ ુ ૂચત િતના પા તા ધરાવતા િવ ાથ ઓને તા: ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ થી 
તા:૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ધુીમાં િશ ય િૃ /સહાય મેળવવા માટ વેબસાઇટ https://www.digitalgujarat.gov.in પર Online અર ઓ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. િવ ાથ ઓને Online અર  
કરવા માટની ાથિમક સમજ નીચે જુબ આપવામા ં આવે છે. િવ ાથ એ વ  ુ મા હતી માટ “ડ જટલ જુરાત પોટલ પર અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓને પો ટમે ક િશ ય િૃ  માટ 
ઓનલાઇન અર  કરવા ગેની અગ યની માગદશક ચુનાઓ અને યોજનાઓની િવગત” વાંચવાની રહશે  ડ જટલ જુરાત પોટલ પરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશે. 
A.   િવ ાથ ઓ માટઃ- 
 થમ િવ ાથ ઓએ Digital Gujarat Portal વેબસાઇટ પર Citizen તર ક ન ુ ંર શન કરવા  ુરહશ.ે ન  ુર શન આધાર નબંર,  E-mail ID, મોબાઇલન ંતેમજ પોતે ન  કરલ 

પાસવડ ારા કરવા ુ ંરહશ.ે  કાયમી આ પોટલ માટ સાચવી રાખવાના રહશ.ે ર શન વખતે E-mail ID અને મોબાઇલ નબંર 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/ આધારનબંર ક Email ID ને 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, ટબલેટ માટ અર  કરલ હોય ક પોટલની અ ય િશ ય િૃ  યોજનાઓમાં લાભ લેવા અર  કરલ હોય) તેઓએ ફર થી ર શન કરાવવા ુ ંરહશે નહ . તેઓ અગાઉના Login ID-

Password વડ લોગીન કર   તે લા  ુપડતી યોજનામા ંસીધી અર  કર  શકશે. 
  િ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 રહશ.ે નવો પાસવડ મ યા બાદ પોતાનો મોબાઇલ નબંર User ID રહશે અને પાસવડ  નવો બનાવેલ છે તે રહશ.ે “Forget Password” ઓ શન 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 પો ાઇલમાં મોબાઇલ નબંર બદલાવી શક છે. 

 ડ જટલ જુરાત પોટલમાં 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 િૃ  યોજનામાં એ લાય કર  શકશ ેન હ ની તમામ િવ ાથ ઓએ ન ધ લેવાની રહશ.ે 

 “Scholarship” Option પર લક કયા બાદ “Financial Year” ોપ ડાઉન મે મુાં વષ:૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ ક વષ:૨૦૨૦-૨૧ સીલે ટ કયથી જો વષ:૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-
૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ ક ૨૦૨૦-૨૧માં કોઇ િશ ય િૃ ની અર  ઓનલાઇન કરલ હશે તો ત ેઅર  જોઇ શકાશે અને ચા  ુવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ઓનલાઇન અર  કરવા માટ “Financial 

Year” ોપ ડાઉન મે મુા ંવષ: ૨૦૨૧-૨૨ જ સીલે ટ કરવા  ુરહશ.ે 
 જુરાતના ળુ વતની હોય તેવા અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓ જુરાત રા ય બહાર (Out State)માં મા યતા ા ત સં થામાં અ યાસ કરતા હોય તો તેઓએ પણ ડ જટલ જુરાત 

પોટલ પર ઓનલાઇન જ અર  કરવાની રહશ.ે અને કરલ અર ફોમ સાથે અપલોડ કરલ તમામ ડો મેુ 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 ળુ વતનના જ લાની કચેર એ જમા કરાવવાની રહશ.ે  િવ ાથ ઓ િશ ય િૃ  યોજના ુ ં ફોમ ભરતી વખતે 
“Registration Detail Current Address State”માં જુરાત રા ય િસવાય ુ ંરા ય પસંદ કરશે તે િવ ાથ  રા ય બહાર અ યાસ કર છે તે  ુગણાશે. 

 “ભારત સરકાર ીની પો ટમે ક િશ ય િૃ  યોજના”ની નવી ગાઇડલાઇન જુબ શૈ ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨થી શીપકાડ ધરાવતા િવ ાથ ઓની િશ ણફ  પણ િવ ાથ ઓના બક ખાતામા ં
જમા કરવામાં આવશ.ે (િવ ાથ ઓના ખાતામાં િશ ય િૃ  જમા કરવામા ંઆવે યારબાદ િવ ાથ એ દન-૭માં પોતાની કોલેજ/સં થાને કુવવાપા  ફ  ફર જયાત કુવી દવાની રહશ.ે જો 
િવ ાથ  આવી ફ  સમયમયાદામાં કોલેજ/સં થામાં ન હ ભર તો સબંિધત સં થા િવ ાથ  સામે િનયમો સુાર કાયવાહ  કર  શકશે ની િવ ાથ ઓએ નોધ લેવી) 

 “ભારત સરકાર ીની પો ટમે ક િશ ય િૃ  યોજના”ની નવી ગાઇડલાઇન જુબ શૈ ણક વષ: ૨૦૨૧-૨૨થી િવ ાથ ઓને થમ રા ય સરકાર ી ારા ુલ િશ ય િૃ ના ૪૦% રકમ 
કુવવામાં આવશે યારબાદ બાક ની ૬૦% િશ ય િૃ  ક  સરકાર ી ારા ડાયર ટ િવ ાથ ના બક ખાતામાં બક ખાતામાં કુવવામા ં આવશે  ગેની ન ધ તમામ 

શાળા/કોલેજ/િવ ાથ ઓએ લેવી. 
 ર અુલ િવ ાથ ઓ માટ: 

  િવ ાથ ઓએ ગત વષ ૨૦૨૦-૨૧માં  ઓનલાઇન અર  કરલ હતી અને િનયમો સુાર િશ ય િૃ  મેળવેલ હતી તેવા િવ ાથ ઓની ચા  ુ વષની ર અુલ અર  ઓટોમેટ ક 
“Renewal” મોડમાં કુવામાં 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 “  બટન પર 
લીક કર  ોપ ડાઉન મે મુાં જઇને વષ ૨૦૨૧-૨૨ પસંદ કર ને લા  ુપડતી યોજનામાં શ ફોમ ભર  અર  કરવાની રહશ.ે 
 શ િવ ાથ ઓ માટ: 

  અ ુ ૂચત િતના િવ ાથ ઓએ શ અર  કરવાની છે તેણે ડ જટલ જુરાત પોટલ ઓપન કર  “Login” મે  ુપર લીક કર  “Citizen Login/Registration” Optionમા ંજઇ 
પોતાના Id-Passwordથી લોગીન કરવા ુ ં રહશ.ે લોગીન કયા બાદ “Scholarship” Option પર લીક કર  “Request a New Service” બટન પર લીક કરવા ુ ં રહશ.ે યારબાદ  

“Select Financial Year” મે મુાં વષ ૨૦૨૧-૨૨ સીલે ટ કર  “(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 Attachmentમાં લા  ુપડતા તમામ ડો મેુ ટ Upload કરવાના રહશ.ે (િવ ાથ ઓએ ઓર નલ ડો મેુ ટ SCAN કર  અપલોડ કરવા) 
તમામ િવગતોની ચકાસણી અને ડો મેુ ટ Upload થઇ ગયા બાદ િવ ાથ એ પોતાનો તા તરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહશે અને સં ણૂ અર પ ક ભરાઇ ગયા 
બાદ પોતાના મોબાઇલ પર OTP મેળવી ઓનલાઇન અર  “Final Submit” કરવાની રહશે થી િવ ાથ ની અર  સબિંધત શાળા/કોલેજ/સં થાના લોગીનમા ંઓનલાઇન સબમીટ થઇ 
જશ.ે 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/સં થાને જમા કરવાના રહશ.ે 

B.    ઉ ચ ર મા યિમક શાળા (ધો: ૧૧/૧૨) / તમામ કારની કોલેજો/ િુનવિસટ ઓ / આઇ.ટ .આઇ./સં થાઓએ કરવાની કાયવાહ ઃ- 
 ગત વષ શાળા/કોલેજ/ િુનવિસટ /ITI/સં થાએ  ID-Passwordની મદદથી િશ ય િૃ /સહાય/ટબલેટ યોજનાની કામગીર  ડ જટલ જુરાત પોટલ પર કરલ હતી તે જ ID-

Passwordની મદદથી ચા  ુવષ ૨૦૨૧-૨૨માં કામગીર  કરવાની રહશ.ે જો કોઇ આચાય ીને પોતાનો પાસવડ યાદ ન હોય તો “Forgot Password” ઓ શનની મદદથી પાસવડ 
બદલી શકાશ.ે (જો કોઇ આચાય ીનો મોબાઇલ નબંર ક નામ બદલાવવાની જ ર યાત ઉભી થાય તો જ લાની SC/ST/OBC કચેર નો સપંક કર  બદલાવી શકાશ.ે) 

 જો કોઇ શાળા/કોલેજ/સં થા ડ જટલ જુરાત પોટલ પર થમ વખત કામગીર  કરતા હોય તો નીચે જુબની કામગીર  કરવાની રહશ:ે 
કોલેજ/ િુનવિસટ  ક ાની દરક સં થાઓ માટ તેઓનો By Default Login ID  સં થાનો AISHE કોડ રહશ ે યાર By Default Password જ લા ક ાએથી મળેલ પ રપ માં જણા યા 
જુબનો રહશ.ે  સં થાઓ પાસે AISHE કોડ ન હોય તેમણે િશ ણ િવભાગની સબંિધત કચેર  KCG,અમદાવાદ પાસેથી મેળવવાનો રહશ.ે ધોરણ:૧૧-૧૨માં દરક ઉ ચ ર મા યિમક 

શાળાનો DISE કોડ તેનો Login ID રહશ ે યાર By Default Password જ લા ક ાએથી મળેલ પ રપ માં જણા યા જુબનો રહશ.ે થમ વખત લોગીન થયા બાદ સં થાએ Default 
પાસવડ Change કરવાનો રહશ ે તેમજ થમ વખત લોગીન કરતી હોય તેવી તમામ કોલેજ/ િુનવિસટ /સં થાએ પોતાની ોફાઇલ અપડટ કરવાની રહશ ે અને કોલેજ/ 
િુનવિસટ /સં થામા ં  કોષ ચાલતા હોય તેની િવગતો અપડટ કરવાની રહશ.ે કોલેજ/ િુનવસ ટ /સં થા ારા કોષની િવગતો તેમજ પોતાની ોફાઇલ અપડટ કરવામાં આવશે યાર બાદ 

જ િવ ાથ ઓને Online અર  કરતી વખતે Website પર  તે કોલેજ/ િુનવિસટ /સં થા ુ ંનામ જોવા મળશે અને અર પ કો Online ભર  શકાશે ની ન ધ લેવી. વષ:૨૦૨૧-૨૨થી 
સં થા/કોલેજએ પોતાની ોફાઇલ પણ અપડટ કરવી ફર યાત છે. 

 GIA /સરકાર  ITIએ પોતાનો ID Password પોતાની ર ઓનલ ઓફ સ (RDD) પાસેથી લેવાનો રહશ.ે યાર ાઇવેટ ITI ની કામગીર   તે નોડલ ITI મારફત કરવાની રહશ.ે  

 તમામ ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ/ કોલેજો/ િુનવિસટ ઓ/ આઇ.ટ .આઇ/ સં થાઓએ ઉ ત યોજનાઓ પૈક  લા  ુપડતી કટગર  – િત જુબના િવ ાથ ઓને મહ મ લાભ થઇ શક તે 
માટ સં થાના નોટ સ બોડ પર યોજનાની મા હતી િસ  કર  િવ ાથ ઓના યાન પર લાવવા િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 

 િવ ાથ ઓની અર  કરવાની કામગીર  બાદ તમામ ઉ ચતર મા યિમક શાળા/ કોલેજો/ િુનવિસટ ઓ/ આઇ.ટ .આઇ./સં થાઓએ પોતાના User ID/Passwordના આધાર ઉ ત તમામ 
િવ ાથ ઓની ઓનલાઇન અર ના Verificationની કામગીર  કર  Higher Authority એટલે ક સબંિધત જ લા કચેર ને Online Forward કરવાની રહશે અને તમામ હાડકોપી 
સ હતની દરખા તો જ લા કચેર એ સમય મયાદામાં જમા કરાવવાની રહશ.ે 

  કોિવડ-૧૯ મહામાર  તગત વખતો વખત સરકાર ી ારા આપવામા ંઆવેલ ચૂનાઓને યાનમાં રાખી ઉ ત કામગીર  કરવાની રહશ.ે 
 વ  ુમા હતી માટ આચાય ીઓએ જ લાક ાએથી મળેલ પર પ મા ંઆપેલ ચૂનાઓ યાને લેવાની રહશ.ે                         (બી પી. ચૌહાણ) 

િનયામક 
અ ુ ૂચત િત ક  યાણ 

                જુરાત રા ય, ગાંધીનગર 


