સમય મયયા દય

નં.સકઅ/વિજા/૨૦૨૦-૨૧/ ૧૯૪૭ - ૧૯૯૮

ુ રયત પોટા લ
ડિજિટલ ગિ

જિલ્લય સમયિ કલ્યયણ અવિકયરી (વિ.જા.) ની કચેરી,
(સી.જી.૧૦), ગ્રયઉન્િ ફલોર, જિલ્લય સેિય સદન,
ુ -લયલપર
ુ રોિ, ખંભયળીયય,
િરમપર
જિ. દે િભ ૂવમ દ્વયરકય
ટેલીફોન નં. (૦૨૮૩૩) ૨૩૨૨૧૫
ઈ-મેઈલ : dswo.kmbl@gmail.com
તય. ૧૮/૧૧/૨૦૨૦

પ્રવત,
વપ્રન્સીપયલશ્રી,
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મ.ુ ............................તય.............................
જિ. દે િભ ૂવમ દ્વયરકય
વિષય:- િષા:૨૦૨૦-૨૧ની વિકસતી જાવતનય વિદ્યયર્થીઓ મયટેની પોસ્ટમેટ્રીક વિષ્યવ ૃવિ / ફુિબીલ સહયય
ુ ન સહયય
/ સયિન-સહયય / એમ.ફીલ-પી.એચિી સહયય / સરકયરી ITI સ્ટયઇપેન્િ / ખયનગી ટયિ
(વિ.પ્ર.) / ટેબલેટ સહયય યોિનયઓનો અમલ Digital Gujarat Portal મયરફત કરિય બયબત
(https://www.digitalgujarat.gov.in)
શ્રીમયન,
સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્િયે િણયિિયન ંુ કે ગત િષાની જેમ ચયલ ુ િૈક્ષણણક િષા:૨૦૨૦-૨૧ નય
િૈક્ષણણક સત્ર દરમ્યયન ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓમયં
ુ ત જાવત અને લઘમ
ુ તીનય
અભ્યયસ કરતયં સય.િૈ.પ.િ., આવર્થિક રીતે પછયત િગા , વિચરતી વિમક
ુ િણ ંુ DBTર્થી કરિયન ુ ર્થયય છે .
વિદ્યયર્થી/વિદ્યયર્થીનીઓની િૈક્ષણણક સિલતો મંજૂર કરી ચક
િૈક્ષણણક િષા:૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યયન ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ /
આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓમયં અભ્યયસ કરતયં વિકસતી જાવતનયં વિદ્યયર્થી/વિદ્યયર્થીનીઓને આ સયર્થેનય પત્રક-અ
ુ બની યોિનયઓ મિ
ુ બ આ સયર્થેનય “મયસિયર આયોિન” પત્રકમયં દિયા િેલ સ ૂચનયઓ ધ્યયને લઇ Digital
મિ
Gujarat Portal પર ઓનલયઇન અરજીઓ કરિયની રહેિે. જે બયબતે વનયયમકશ્રી, વિકસતી જાવત કલ્યયણ,
ગ.ુ રય.ગયંિીનગર દ્રયરય દૈ વનક િતામયનપત્રોમયં જાહેરયત આપી વિદ્યયર્થીઓએ તર્થય સંસ્ર્થયએ કરિયની ર્થતી
કયયાિયહીની જાણ કરિયમયં આિેલ છે . જાહેરયતમયં આપેલ તેમિ િખતો િખતની તમયમ સ ૂચનયઓનુ ચસ્ુ ત
પણે પયલન કરી તમયમ વિદ્યયર્થીઓને ઓનલયઇન અરજી કરયિિય વિનંતી છે . (જાહેરયતની નકલ સયમેલ છે .)
ઉક્ત જાહેરયતર્થી જે સ ૂચનયઓ આપિયમયં આિેલ હતી તે ફરી આપની જાણ સયરૂ આપિયમયં આિે છે .
A.

વિદ્યયર્થીઓએ એ કરિયની/સમિિયની કયયાિયહીીઃ-

(૧)

પ્રર્થમ િખત અરજી કરનયર ફ્રેિ વિદ્યયર્થીઓએ Digital Gujarat Portal િેબસયઇટ પર Citizen તરીકે
નવ ંુ રજીસ્ટ્રેિન કરિયન ુ રહેિે. નવ ુ રજીસ્ટ્રેિન આિયર નંબર, E-mail ID, મોબયઇલ નંબર તેમિ પોતે
નક્કી કરે લ પયસિિા દ્વયરય કરયિિયન ંુ રહેિે. જે કયયમી આ પોટા લ મયટે સયચિી રયખિયનો રહેિે.
રજીસ્ટ્રેિન િખતે E-mail ID અને મોબયઇલ નંબર ફરજીયયત નયખિયનો હોિયર્થી વિદ્યયર્થીઓન ંુ E-mailુ ી સંપ ૂણા અભ્યયસક્રમની
ID અને મોબયઇલ નંબર હોિો ફરજીયયત છે . (સદરહું મોબયઇલ નંબર જ્યય સિ
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ુ ી ચયલ ુ હયલતમયં રયખિય વિનંતી છે .) રજીસ્ટ્રેિન ર્થયય બયદ
વિષ્યવ ૃવત/સહયય મળી ન જાય ત્યય સિ
ુ રનેમ તર્થય જે પયસિિા બનયિેલ
વિદ્યયર્થીએ પોતયનય મોબયઇલ નંબર/આિયરકયિા / Email Idને યઝ
ુ ીઃ Login કરી પોતયની પ્રોફયઇલ (My Profile) Update કરિયની રહેિે.
હોય તેનો ઉપયોગ કરી પન
ુ રયત પોટા લ પર પ્રોફયઇલ રજીસ્ટ્રેિન કરયિેલ હોય (જેમ કે અગયઉનય
જે વિદ્યયર્થીએ અગયઉ ડિજિટલ ગિ
િષામયં વિષ્યવ ૃવત યોિનય મયટે ઓનલયઇન એપ્લયય કરે લ હોય, ટેબલેટ મયટે અરજી કરે લ હોય કે
પોટા લની અન્ય વિષ્યવ ૃવત યોિનયઓમયં લયભ લેિય અરજી કરે લ હોય) તેઓએ ફરીર્થી રજીસ્ટ્રેિન
કરયિિયન ંુ રહેિે નહી. તેઓ સીિય અગયઉનય Login ID-Password િિે લોગીન કરી જે તે લયગ ુ પિતી
યોિનયમયં સીિી અરજી કરી િકિે.
(૨)

ુ ી ગયેલ હોય તે વિદ્યયર્થીઓએ “Forget
જે વિદ્યયર્થીઓ ગત િષાનો પોતયનો ID-Password ભલ
Password” પર ક્લીક કરી પોતયનય રજીસ્ટિા મોબયઇલ પર OTP મેળિી નિો પયસિિા બનયિી લેિયનો
રહેિે. નિો પયસિિા મળ્યય બયદ પોતયનો મોબયઇલ નંબર UserID રહેિે અને પયસિિા જે નિો બનયિેલ
ુ રયત પોટા લપર લોગીન પેિ પર ઉપલબ્િ છે .
છે તે રહેિે. “Forget Password” મેન ુ ડિજિટલ ગિ
જે વિદ્યયર્થીઓનો રજીસ્ટિા મોબયઇલ નંબર ખોિયઇ ગયેલ હોય કે કોઇ કયરણસર બંિ ર્થઇ ગયેલ હોય
તો તેિય વિદ્યયર્થીઓ જિલ્લયની OBC /SC/ST કચેરીનો સંપકા કરી પોતયની ઓળખ પ્રસ્ર્થયવપત કરી
પોતયની પોફયઇલમયં મોબયઇલ નંબર બદલયિી િકે છે .

(૩)

ુ રયત પોટા લમયં લોગીન ર્થયય બયદ તમયમ વિદ્યયર્થીઓએ “Scholarship” Option પર ક્લીક
ડિજિટલ ગિ
કરીને િ ઓનલયઇન એપ્લયય કરિયની કયમગીરી કરિયની રહેિે. અન્ય કોઇ િગ્યયએર્થી વિદ્યયર્થી
વિષ્યવ ૃવત યોિનયમયં એપ્લયય ર્થઇ િકિે નડહ જેની તમયમ વિદ્યયર્થીઓએ નોંિ લેિયની રહેિે.

(૪)

ુ યં િષા ૨૦૧૭-૧૮,
“Scholarship” Option પર ક્ક્લક કયયા બયદ “Select Financial Year” મેનમ
૨૦૧૮-૧૯ કે ૨૦૨૦-૨૧સીલેક્ટ કયેર્થી િો િષા ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ કે ૨૦૧૯-૨૦મયં કોઇ
વિષ્યવ ૃવતની અરજી ઓનલયઇન કરે લ હિે તો તે અરજી િોઇ િકયિે અને ચયલ ુ િષા ૨૦૨૦-૨૧ મયટે
ુ યં િષા ૨૦૨૦-૨૧ સીલેક્ટ કરિયન ુ
ઓનલયઇન અરજી કરિય મયટે “Select Financial Year” મેનમ
રહેિે.
ુ યર વિષ્યવ ૃવત
જે વિદ્યયર્થીઓએ ગત િષા ૨૦૧૯-૨૦મયં ઓનલયઇન અરજી કરે લ હતી અને વનયમોનસ
ુ લ અરજી ઓટોમેટીક “Renewal” મોિમયં
મેળિેલ હતી તેિય વિદ્યયર્થીઓની ચયલ ુ િષાની રીન્યઅ
ુ િયમયં આિેલ છે એટલે કે તેિય વિદ્યયર્થીઓએ ફ્રેિ એપ્લયય કરિયન ુ નર્થી “Renewal” બટન પર
મક
ુ લ મયટે િરૂરી એિી ગત િષાની
ક્ક્લક કરી પોતયની તમયમ વિગતો ચકયસી લેિયની રહેિે અને રીન્યઅ
મયકા િીટ, ફી ભયયા ની પહોંચ વિગે રે અપિેટ કરી અરજી સેન્િ કરિયની રહેિે. (વિિયર્થીઓએ ઓરીજીનલ
િોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને અપલોિ કરિય)

(૫)

જે વિદ્યયર્થીઓને ગત િષે વિષ્યવ ૃવત મળે લ હતી અને તેન ુ ફોમા ચયલ ુ િષે ઓટોમેટીક “Renewal”
ુ યં િઇને િષા ૨૦૨૦મોિમયં ન િોિય મળે તો તેિય વિદ્યયર્થીઓએ “Request a New Service” મેનમ
૨૧ પસંદ કરીને લયગ ુ પિતી યોિનયમયં ફ્રેિ ફોમા ભરી અરજી કરિયની રહેિે.

(૬)

ુ રયત પોટા લ ઓપન કરી
જે વિકસતી જાવતનય વિદ્યયર્થીઓએ ફ્રેિ અરજી કરિયની છે તેણે ડિજિટલ ગિ
“Login” મેન ુ પર ક્લીક કરી “Citizen Login”મયં િઇ પોતયનય Id-Passwordર્થી લોગીન કરિયન ંુ
ુ યં િષા
રહેિે. લોગીન કયયા બયદ “Scholarship” Option મયં િઇ “Select Financial Year” મેનમ
૨૦૨૦-૨૧સીલેક્ટ કરી “Request a New Service” પર કલીક કરિયન ંુ રહેિે ત્યયરબયદ “DC(Director
Developing Caste Welfare)” હેડિિંગનય નીચે દિયા િેલ યોિનય પૈકી જે યોિનયમયં પયત્રતય િરયિતય
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ુ બની
હોય તેનય પર ક્લીક કરી એપ્લયય કરિયન ુ રહેિે. યોિનય પંસદ કયયા બયદ વિદ્યયર્થીએ મયગ્યય મિ
તમયમ વિગતો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail
વિગે રે ચીિટ પ ૂિાક ભરિયની રહેિે અને Attachmentમયં લયગ ુ પિતય તમયમ િોક્યુમેન્ટ Upload
કરિયનય રહેિે. (વિિયર્થીઓએ ઓરીજીનલ િોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને અપલોિ કરિય) તમયમ વિગતો અને
િોક્યુમેન્ટ Upload અપલોિ ર્થઇ ગયય બયદ વિદ્યયર્થીએ પોતયનો તયજેતરનો પયસપોટા સયઇઝનો ફોટો
ુ ે પર
ુ ી અરજીપત્રક ભરયઇ ગયય બયદ ફયઇનલ કરી Submit કરિયન ુ
અપલોિ કરિયનો રહેિે અને પર
રહેિે જેર્થી અરજી વિદ્યયર્થીનય સબંવિત િયળય/કોલેિનય લોગીનમયં ઓનલયઇન િતી રહેિે. ઓનલયઇન
ુ લ વિદ્યયર્થીએ તેની વપ્રન્ટ કયઢી િરૂરી સયિવનક પર
ુ યિય અરજી
અરજી ર્થઇ ગયય બયદ ફ્રેિ તર્થય રીન્યઅ
સયર્થે ણબિયણ કરી િયળય/કોલેિ/યવુ નિવસિટીને િમય કરયિિયનય રહેિે તર્થય અરજીની એક નકલ પોતયની
પયસે રયખિયની રહેિે.
નોંિ: જાવત અને આિક અંગે ન ંુ પ્રમયણપત્ર સક્ષમ અવિકયરી દ્રયરય આપિયમયં આિેલ હોય તે િ અપલોિ
કરિયન ુ રહેિે.
(૭)

તમયમ વિદ્યયર્થીઓએ આિયરકયિા અને બેન્ક એકયઉન્ટ સયર્થેન ંુ લીકીંગ (સીિીંગ) કરવ ંુ િરૂરી છે . આર્થી
તમયમ વિદ્યયર્થીઓ તેમનય આિયર કયિા અને બેન્ક એકયઉન્ટ સયર્થેન ંુ લીકીંગ (સીિીંગ) િો બયકી હોય તો
ુ ી પયિી લીકીંગ (સીિીંગ) કરયિી દે તેિી વિનંતી કરિયમયં આિે
તયત્કયણલક પોતયની બેન્કને વિગતો પર
છે .

(૮)

ુ રયત પોટા લ પરર્થી િયઉનલોિ કરીને
હોસ્ટેલમયં રહેતય વિદ્યયર્થીએ હોસ્ટેલર અંગે ન ંુ સટીફીકેટ ડિજિટલ ગિ
હોસ્ટેલનય સબંવિત સિયવિકયરીશ્રીનય સહી/વસક્કય કરયિીને સ્કેન કરીને અપલોિ કરિયન ુ રહેિે. જે
એપ્લયય કરતી િખતે “Instruction” પેિ પરર્થી િયઉનલોિ કરી િકયિે. સરકયર મયન્ય રજીસ્ટિા ર્થયેલ
છયત્રયલયમયં રહેતય વિિયર્થીઓએ િ હોસ્ટેલર તરીકે ફોમા ભરિયન ંુ રહેિે.

(૯)

િૈક્ષણણક િષા ૨૦૨૦-૨૧મયટે વિકસતી જાવતનય િો:૧૧ તર્થય ૧૨, કોલેિ/યવુ નિસીટી/ITI/સંસ્ર્થય વિગે રે
કક્ષયનય પયત્રતય િરયિતય વિદ્યયર્થીઓને વિષ્યવ ૃવત/સહયય મેળિિય મયટે તય:૧૦/૧૧/૨૦૨૦ ર્થી
૧૫/૧૨/૨૦૨૦

ુ ીમયં
સિ

િેબસયઇટ

https://www.digitalgujarat.gov.in

પર

ુ િતી
લયગપ

યોિનયઓમયં ણબનચ ૂક Online અરજીઓ કરિયની રહેિે.
ુ રયતનય મ ૂળિતની હોય તેિય વિકસતી જાવતનય વિદ્યયર્થીઓ ગિ
ુ રયત રયિય બહયર Out Stateમયં
(૧૦) ગિ
મયન્યતય પ્રયપ્ત સંસ્ર્થયમયં અભ્યયસ કરતયં હોય તો તેઓએ પણ Digital Gujarat Portalપર Online
િ અરજી કરિયની રહેિે અને કરે લ અરજીફોમા સયર્થે અપલોિ કરે લ તમયમ િોક્યુમેન્ટની નકલ તર્થય
સંસ્ર્થયની મયન્યતય, તેનય અભ્યયસક્રમની મયન્યતય અને સંસ્ર્થયની ફી મંજૂરીનય આદે િની નકલ વિગે રે
સંસ્ર્થયનય ફોરિિીગ સયર્થે મ ૂળ િતનનય જિલ્લયની કચેરીએ િમય કરયિિયની રહેિે.
(૧૧)

વિદ્યયર્થીએ ઓનલયઇન અરજી કરે લ હિે અને તેને ફયઇનલ સબમીટ કરિયમયં નડહ આિેલ હોય કે
એપ્લીકેિનની વપ્રન્ટ પોતયની સંસ્ર્થયમયં તમયમ િોક્યુમેન્ટ સહીત િમય કરયિેલ નહી હોય તો તેિય
વિદ્યયર્થીની અરજી ધ્યયને લેિયમયં નડહ આિે જે ધ્યયને લેિયન ુ રહેિે.

(૧૨)

વિદ્યયર્થીએ સત્ર પ ૂરૂ ર્થિયની અંદયજિત તયરીખ સંસ્ર્થય પયસેર્થી મેળિી લેિયની રહેિે. જે વિદ્યયર્થીઓ
ુ લ છે તે વિદ્યયર્થીઓની સત્ર િરૂઆતની તયરીખ અગયઉનય િષાન ુ સત્ર પરૂુ ર્થય ુ હત ુ ત્યયરનય તત
ુ ા
રીન્યઅ
િ બયદનય મડહનયની નયખિયની રહેિે અને ફ્રેિ વિદ્યયર્થીઓનય ડકસ્સયમયં વિદ્યયર્થીએ જ્યયરર્થી એિવમિન
લીિેલ હોય તે િ તયરીખ નયખિયની રહેિે. (અત્રે વિદ્યયર્થીઓએ િયવષિક તયરીખ નયખિયની રહેિે.
સેમેસ્ટરની કે છ મડહનયની તયરીખ નયખિયની નર્થી.)
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(૧૩)

વિદ્યયર્થીએ િોરણ:૧૦ તર્થય ત્યયરબયદ કરે લ તમયમ અભ્યયસક્રમની િષાિયઇઝ ફયઇનલ િષાની
ુ યર મયકા િીટ અપલોિ કરિયની રહેિે તર્થય સંસ્ર્થયને િમય કરિયનય રહેિે.
ક્રમયનસ

(૧૪)

િોરણ:૧૦ બયદ અભ્યયસક્રમમયં તટુ (બ્રેક) પિેલ હોય તો તે સમય દરમ્યયન કોઇપણ પ્રકયરનો
અભ્યયસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકયરની વિષ્યવ ૃવતનો લયભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુ સોગંિનયમ ુ
કરી અપલોિ કરિયન ુ રહેિે અને અરજી સયર્થે સંસ્ર્થયને રજુ કરિયન ુ રહેિે.

(૧૫)

ુ યરય િિયરય કરી િકિે નડહ.
વિદ્યયર્થી અરજી ઓનલયઇન ફયઇનલ સબમીટ કરિે ત્યયરબયદ કોઇ સિ
ુ યરો/િિયરો કરિયની િરૂરીયયત ઉભી ર્થયય તો પોતયની સંસ્ર્થયને અરજી પરત
વિદ્યયર્થીઓએ િો કોઇ સિ
ુ યરય િિયરય કરી િકિે.
કરિયન ુ કહેિયન ુ રહેિે ત્યયરબયદ વિદ્યયર્થી કોઇ સિ

(૧૬)

ગ્રયમ્યકક્ષયએ વિદ્યયર્થી Egram સેન્ટર પરર્થી પોતયન ુ ફોમા ઓનલયઇન ભરયિી િકિે.

(૧૭)

વિષ્યવ ૃતીની તમયમ કયમગીરી ઓનલયઇન ર્થતી હોય કોઇ પણ વિિયર્થીને ઓફલયઇન વિષ્યવ ૃતી
ચ ૂકિિયમયં આિિે નડહ જેની તમયમ આચયયાશ્રીઓએ નોંિ લેિી.

(૧૮)

ુ રયત પોટા લનય પ્રશ્ને િરૂર િણયયે હેલ્પ િેસ્ક નં 18002335500 પર સંપકા
વિદ્યયર્થીએ ડિજિટલ ગિ
કરિયનો રહેિે.

(૧૯)

ુ યર પયત્રતય
સેલ્ફ ફયઇનયન્સ કોલેિમયં અભ્યયસ કરતય વિચરતી વિમક્ુ ત જાવતનય વિિયર્થીઓએ વનયમોનસ
િરયિતય હોય તો બીસીકે-૩૨૫ યોિનયમયં િ અરજી કરિયની રહેિે.

B.

ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ (િો:૧૧-૧૨) / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓએ
કરિયની કયયાિયહીીઃ-

(૧)

ગત િષે િયળય / કોલેિ / યવુ નિવસિટી / ITI / સંસ્ર્થયએ જે ID-Passwordની મદદર્થી
ુ રયત પોટા લ પર કરે લ હતી તે િ IDવિષ્યવ ૃવત/સહયય/ટેબલેટ યોિનયની કયમગીરી ડિજિટલ ગિ
Passwordની મદદર્થી ચયલ ુ િષા ૨૦૨૦-૨૧મયં કયમગીરી કરિયની રહેિે. જો કોઇ આચાર્યશ્રી પોતાનો
પાસવર્ય ભુલી ગર્ેલ હોર્ તો "Forgot Password" ઓપ્શનની મદદથી પાસવર્ય બદલી શકાશે. િો
કોઇ િયળય/કોલેિ/સંસ્ર્થયમયં આચયયાશ્રી બદલયયેલ હોય કે વનવ ૃત ર્થયેલ હોય તો તેિી સંસ્ર્થયનય
આચયયાશ્રીઓન ંુ નયમ/મોબયઇલ નંબર જિલ્લયની O.B.C./S.C./S.T./ કચેરીનો સંપક કરી પોતયની ઓળખ
પ્રસ્ર્થયપીત કરી બદલી િકિે.
ુ રયત પોટા લ પર પ્રર્થમ િખત કયમગીરી કરતય હોય તો નીચે
િો કોઇ િયળય/કોલેિ/સંસ્ર્થય ડિજિટલ ગિ
ુ બની કયમગીરી કરિયની રહેિે.
મિ
કોલેિ/યવુ નિવસિટી કક્ષયની દરે ક સસ્ર્થયઓ મયટે તેઓનો By Default Login ID સંસ્ર્થયનો AISHE કોિ
રહેિે જ્યયરે By Default Password “Abcd@123” રહેિે. જે સંસ્ર્થયઓ પયસે AISHE કોિ ન હોય
તેમણે વિક્ષણ વિભયગની સંબવિત કચેરી KCG, Ahmedabad પયસેર્થી મેળિિયનો રહેિે. િોરણ:૧૧૧૨મયં દરે ક ઉચ્ચિર મયધ્યવમક િયળયનો DISE કોિ તેનો Login ID રહેિે જ્યયરે By Default
Password: Abcd@123 રહેિે. પ્રર્થમ િખત લોગીન ર્થયય બયદ સંસ્ર્થયએ Default પયસિિા Change
કરિયનો રહેિે તેમિ પ્રર્થમ િખત લોગીન ર્થયેર્થી તમયમ કોલેિ/યવુ નિવસિટીએ પોતયની પ્રોફયઇલ
અપિેટ કરિયની રહેિે અને કોલેિ / યવુ નિવસિટીમયં જે કોષા ચયલતય હોય તેની વિગતો અપિેટ કરિયની
રહેિે. કોલેિ/યવુ નિસીટી દ્રયરય કોષાની વિગતો અપિેટ કરિયમયં આિિે ત્યયર બયદ િ વિદ્યયર્થીઓને
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Online અરજી કરતી િખતે Website પર જે તે કોલેિન ુ નયમ િોિય મળિે અને અરજીપત્રકો Online
ભરી િકયિે જેની નોંિ લેિી.
(૨)

તમયમ કયમગીરીને સફળ બનયિિય ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ /
આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓએ જે તે કેટેગરી–જાવતનય વિદ્યયર્થીઓ સરકયરશ્રીની યોિનયમયં મહિમ લયભ
ુ ી આ
લઇ િકે તે મયટે સંસ્ર્થયનય નોટીસ બોિા પર અત્રેનય ખયતયની તમયમ યોિનયની વિગતો મક
બયબતની પ્રવસક્ધ્િ કરિયની રહેિે અને યોિનયની વિગતો વિદ્યયર્થીઓનય ધ્યયન પર લયિિયની રહેિે.
ુ િયન ુ રહેિે)
(આ સયર્થેન ુ પત્રક-અ નોટીસ બોિા પર ફરજીયયત મક
ુ યં ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓમયં
િધમ
ઇન્ટરનેટની સવુ િિય કરયિી ITનય જાણકયર કમાચયરીની મદદર્થી વિદ્યયર્થીઓને Online અરજી
ુ બ કયમગીરી
કરયિિયની કયમગીરી સંસ્ર્થય લેિલે કરયિી આ સયર્થેનય “મયસિયર આયોિન” પત્રક મિ
પ ૂણા કરયિિયની રહેિે. Online અરજી પ્રડકયય પ ૂણા ર્થયે તેની વપ્રન્ટ તર્થય સયિવનક કયગળો સયર્થેની
અરજી જે તે િયળય/કોલેિ/ યવુ નિવસિટીનય વિષ્યવ ૃવતની કયમગીરી સંભયળતી િયખયએ એકવત્રત કરી
રયખિયની રહેિે. તેનય આિયરે Online િેરીફીકેિનની કયમગીરી સમય મયયા દયમયં કરિયની રહેિે.

(૩)

વિદ્યયર્થીઓની અરજી કરિયની કયમગીરી બયદ તમયમ ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો /
યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓએ પોતયનય User ID/Passwordનય આિયરે ઉક્ત તમયમ
વિદ્યયર્થીઓનય Online Applicationનય Verificationની કયમગીરી કરી Higher Authority એટલે કે
સંબવિત જિલ્લય કચેરીને Online Forward કરિયની રહેિે. અને વિદ્યયર્થી દ્રયરય મળે લ તમયમ અરજીઓ
(હયિા કોપી)પર સહી વસક્કય કરી સયિવનક કયગળો સડહતની દરખયસ્ત આ સયર્થેનય “મયસિયર આયોિન”
પત્રક

ુ બ
મિ

સબંવિત

જિલ્લય

કચેરીમયં

ફોરિિીંગ

સયર્થે

રજુ

કરિયની

રહેિે.

િો

કોઇ

ુ ી ર્થઇ જાય તો આખર તયરીખની રયહ ન
િયળય/કોલેિ/સંસ્ર્થયની કયમગીરી વનિયા રીત તયરીખો પહેલય પર
ુ ા િ દરખયસ્ત સંબવિત કચેરીને િમય કરયિિયની રહેિે.
િોતય તત
અન્ય સ ૂચનયઓ:(૧)

ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓ જે અરજીઓ
ુ યિય સડહતની દરખયસ્ત અત્રેની કચેરીએ ચકયસણી
ઓનલયઇન મંજુર કરે તેની નકલ તર્થય સયિવનક પર
અર્થે રજુ કરિયનય રહેિે. યોિનયિયર દરખયસ્તોની ફયઇલો અલગ અલગ રજુ કરિય વિનંતી છે જેિી કે
પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવ ૃવતની ફયઇલ અલગ, ભોિનબીલની ફયઇલ અલગ વિગે રે.

(૨)

વિષ્યવ ૃવત દરખયસ્તની ફયઇલ ચકયસણી અર્થે રજુ કરિયમયં આિે ત્યયરે તેની ઉપર િયળય/કોલેિનય ફોન
નંબર તર્થય વિષ્યવ ૃવત યોિનયન ુ કયમ સંભયળતય કમાચયરીશ્રીનો કોન્ટેક્ટ નંબર દિયાિિયનો રહેિે.

(૩)

િરૂર િણયયે સંસ્ર્થયએ વિકસતી જાવતનય તમયમ વિદ્યયર્થીઓને િયળય/કોલેિમયં એકસયર્થે બેઠક યોજી ફોમા
કેિી રીતે ભરિય તે સંબવિત તમયમ મયગા દિાન આપવ.ુ

(૪)

િયળય/કોલેિને સરકયરશ્રી દ્રયરય મળે લ મયન્યતયપત્ર (એફીલીએિન) ની નકલ, કેટલય વિદ્યયર્થી મયટેની
ુ ેટરી કવમટીએ સંસ્ર્થયન ુ જે ફી ન ુ મયળખ ુ મંજુર કરે લ
મયન્યતય મળે લ છે તેનય આિયર તેમિ ફી રે ગ્યલ
ુ યિય દરખયસ્ત સયર્થે પ્રર્થમ પયને
હોય તેનય આિયર તેમિ િયળય/સંસ્ર્થયન ુ ગત િષાન ંુ પડરણયમ વિગે રે પર
રયખિયનય રહેિે અને દરખયસ્ત ચકયસણી અર્થે આિો ત્યયરે રજુ કરિયનય રહેિે. િો િયળય/સંસ્ર્થય પયસે
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ુ ેટરી કવમટીએ મંજુર કરે લ ફી અંગે ન ુ મયળખ ંુ નડહ હોય તો તેિય સંિોગોમયં સરકયરશ્રીનય
ફી રે ગ્યલ
ુ બ વિક્ષણ ફી ચકુ િી િકયિે નડહ જેની નોંિ લેિય વિનંતી છે .
વનયમો મિ
ુ યં િો કોઇ સંસ્ર્થય દ્રયરય ફી રે ગ્યલ
ુ ેટરી કવમટી દ્રયરય નક્કી ર્થયેલ ફી કરતય ઓછી ફી વિદ્યયર્થી પયસેર્થી
િધમ
લેિયમયં આિતી હોય તો ઓનલયઇન ફોમામયં વિદ્યયર્થી પયસેર્થી ખરે ખર જે ફી લેિયમયં આિે છે તે િ ફી
નયખિયની રહેિે અને જે ફી નયખિયમયં આિ તે િયવષિક નયખિયની રહેિે. (ફી છ મયસની કે સેમેસ્ટરની
નયખિી નડહ)
(૫)

ુ રયત રયજ્યનય મળ
ુ િતની હોય તેિય વિકસતી જાવતનય વિદ્યયર્થી/વિદ્યયર્થીનીઓની દરખયસ્તો િ રજુ
ગિ
કરિયની રહેિે.

(૬)

વિદ્યયર્થી જાવત/આિકનય દયખલય સક્ષમ અવિકયરીશ્રીનય રજુ કરે તે ધ્યયન રયખિયન ુ રહેિે.
ુ ય વિકયસ અવિકયરીશ્રીનય બીિિય)
(આિકનય પ્રમયણપત્રો મયમલતદયરશ્રી / તયલક

(૭)

કોલેિ

મયન્ય

તર્થય

કોલેિ

સંલગ્ન

છયત્રયલયમયં

રહી

અભ્યયસ

કરતયં

વિકસતી

જાવતનય

ુ બ મળિય પયત્ર રહેિે.
વિદ્યયર્થી/વિદ્યયર્થીનીઓની વિષ્યવ ૃવિ હોસ્ટેલર દર મિ
(૮)

કોલેિ મયન્ય તર્થય કોલેિ સંલગ્ન છયત્રયલયમયં તર્થય સરકયરી છયત્રયલયમયં રહી અભ્યયસ કરતયં વિકસતી
જાવતનય વિદ્યયર્થી/વિદ્યયર્થીનીઓની ઓનલયઇન અરજી સયર્થે છયત્રયલયનય સક્ષમ સિયવિકયરીશ્રીનય સડહ/
વસક્કય િયળુ પ્રમયણપત્ર અપલોિ કરિયન ુ રહેિે. ( જે પોટા લ પરર્થી િયઉનલોિ કરી િકયિે)

(૯)

વિકસતી જાવત કલ્યયણ ગ.ુ રય. ગયંિીનગર સંચયણલત સરકયરી કુ મયર/કન્યય છયત્રયલયો તર્થય સરકયરશ્રી
દ્રયરય સંચયલીત છયત્રયલયોમયં રહીને અભ્યયસ કરતય વિદ્યયર્થીઓને રહેિય અને/અર્થિય િમિયની સગિિ
મફત હોય તેઓને ૧/૩ (િનર્થિા ) નય દરે વિષ્યવ ૃવત (વનભયિદર) આકયરિયમયં આિિે

(૧૦)

ુ વિદ્યયર્થીઓ પોતયન ુ આિકન ુ પ્રમયણપત્ર રજુ કરતય હોય છે તેવ ુ ધ્યયને આિેલ છે . િો વિદ્યયર્થીનય
અમક
ુ િણ ંુ
વપતય/િયલી હયયત હોય તો વપતય/િયલીની કુ ટુંબની આિકને ધ્યયને લઇને િ વિષ્યવ ૃવતનુ ચક
કરિયમયં આિિે જેની નોંિ લેિી.

(૧૧)

જે વિદ્યયર્થીનય વપતય/િયલી સરકયરી નોકરી કરતય હોય તેિય વિદ્યયર્થીનય િયલીનય આિકનય દયખલયની
સયર્થે આિક અંગે ન ુ ઇન્કમટેક્ષ મયટેન ુ ફોમા ૧૬ અપલોિ કરિયન ુ રહેિે તર્થય દરખયસ્ત સયર્થે રજુ કરિયન ંુ
રહેિે.

(૧૨)

તમયમ સંસ્ર્થયઓએ િેબસયઇટ ઉપર, અખબયરી યયદીમયં, ઇ-મેઇલર્થી કે SMSર્થી વિદ્યયર્થીઓને સ ૂચનય
આપી સત્િરે કયયાિયહી કરિયની રહેિે.

(૧૩)

સંસ્ર્થયએ દરે ક વિિયર્થીને સત્ર પ ૂરૂ ર્થિયની અંદયજિત તયરીખ આપિયની રહેિે.

(૧૪)

િો કોઇ વિદ્યયર્થીને બેંક એકયઉન્ટ ખોલયિિયમયં મશ્ુ કેલી પિે તો તે અંતગા ત સંસ્ર્થયએ િરૂરી મદદ કરી
વિઘયર્થીઓનય ખયતય ખોલયિિયની કયયાિયહી કરિયની રહેિે.

(૧૫)

િો કોઇ વિદ્યયર્થીની વિષ્યવ ૃવતની રકમ કોઇ કયરણોસર પરત કરિયની ર્થયય તો નીચેનય બજેટ હેિે
ચલણર્થી િમય કરયિિયની રહેિે.
૨૫૦- અન્ય સયમયજિક સેિયઓ
૧૦૧- અન.ુ જાવત, અન.ુ િન જાવત તર્થય અન્ય પછયતિગોન ુ કલ્યયણ.
(જે યોિનય હેઠળ વિષ્યવ ૃવત મેળિેલ હોય તેન ુ નયમ લખવ)ુ

(૧૬)

િયળય/સંસ્ર્થય દ્રયરય િો કોઇ િમી/ભવુ તયય વિદ્યયર્થીઓની દરખયસ્ત રજુ કરિયમયં આિિે તો તે અંગે ની
સંપ ૂણા િિયબદયરી જે તે િયળય/સંસ્ર્થયની નક્કી કરી સંબવિતો દ્રયરય િયળય/સંસ્ર્થય સયમે કિક કયયાિયહી
કરિયમયં આિિે.
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(૧૭)

ુ બ વિદ્યયર્થીની હયિરી ૭૫% હોિી
ભયરત સરકયરશ્રીની પોસ્ટમેટ્રીક વિષ્યવ ૃવત યોિનયની ગયઇિલયઇન મિ
િોઇએ જેર્થી વિદ્યયર્થીની અભ્યયસક્રમ દરમ્યયન હયિરી ૭૫% રહે તે તકેદયરી િયળય/કોલેિ/સંસ્ર્થયનય
આચયયા/િિયએ ખયસ રયખિયની રહેિે.
ઉપરોક્ત તમયમ બયબતો ધ્યયને લઇ વિકસતી જાવતનય સય.િૈ.પ.િ., આવર્થિક પછયત િગા , વિચરતી

ુ વત જાવતનય તમયમ વિદ્યયર્થીનય ફોમા ઓનલયઇન ભરયિી એકત્ર કરી દરખયસ્ત એકી સયર્થે
વિમક્ુ ત જાવત, લઘમ
ુ િણી દરખયસ્તો ઉપર ધ્યયન આપિયમયં આિિે નડહ.
જિલ્લય કચેરીમયં ચકયસણી અર્થે રજુ કરયિિયની રહેિે. પર
ુ ી વિગતોિયળી કે પર
ુ િણી દરખયસ્તો/અરજીઓ અંગે પ્રશ્ન ઉપસ્સ્ર્થત ર્થિે
સમય મયયા દયમયં ન આિેલ તર્થય અધર
તો તે અંગે ની સંપ ૂણા િિયબદયરી જે તે સંસ્ર્થયની રહેિે.
નોંિ:- ૧.

ુ તી છે આખરી અર્થાિટન સરકયરશ્રીનય ઠરયિ મિ
ુ બ કરિયન ુ
ઉક્ત તમયમ વિગતો મયગા દિાન પર

રહેિે તેમિ આચયયાશ્રીઓને ખયસ વિનંતી કે વિષ્યવ ૃવતની કયમગીરી મયટે તેઓનય કલયકા શ્રી ફયઇલ લઇને
ુ ી વિષ્યવ ૃવતની કયમગીરી પર
ુ ી ન ર્થયય ત્યય સિ
ુ ી જિલ્લય
જિલ્લય કચેરીએ આિે ત્યયરે કલયકા શ્રી જ્યય સિ
કચેરીને પોતયનો સમય ફયળિે તેિી વ્યિસ્ર્થય કરિયમયં આિે.
૨.

ુ નયઓને
કોવિિ-૧૯ મહયમયરી અંતગા ત સરકયરશ્રી દ્વયરય િખતોિખત આપિયમયં આિેલ સચ

ધ્યયનમયં રયખી તમયમ કયમગીરી કરિયની રહેિે.
ુ બ
ણબિયણ: ઉપર મિ

જિલ્લય સમયિ કલ્યયણ અવિકયરી
(વિકસતી જાવત) દે િભ ૂવમ દ્વયરકય

નકલ સવિનય રિયનય:(૧)

વનયયમકશ્રી, વિકસતી જાવત કલ્યયણ, ગ.ુ રય.ગયંિીનગર તરફ જાણ ર્થિય વિનંતી સહ

(૨)

જિલ્લય વિક્ષણયવિકયરીશ્રી, જિ. દે િભ ૂવમ દ્વયરકય તરફ જાણ તર્થય તમયમ ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓને
ઉક્ત બયબતે િરૂરી સ ૂચનય આપિય સયરૂ.
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સયમયજિક ન્યયય અને અવિકયરીતય વિભયગ, ગયંિીનગર
વનયયમક, વિકસતી જાવત કલ્યયણ, ગયંિીનગર
ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળયઓ / કોલેિો / યવુ નિવસિટીઓ / આઇ.ટી.આઇ. / સંસ્ર્થયઓ પયસેર્થી િષા:૨૦૨૦-૨૧ની પોસ્ટમેટ્રીક યોિનયઓની Online દરખયસ્ત મેળિિય

બયબતન ુ તેમિ જિલ્લય કચેરીએ કરિયની ર્થતી કયમગીરીન ંુ “મયસિયર આયોિન” પત્રક
અ.

મયસ

િયળયઓની કયમગીરી

િૈક્ષણણક િષા ૨૦૨૦-૨૧ મયટે ઉચ્ચતર મયધ્યવમક
િયળય/કોલેિ/ યવુ નિસીટી / ITI / સંસ્ર્થયનય ફ્રેિ તર્થય
ુ લ વિદ્યયર્થીઓની ઓનલયઇન એપ્લીકેિન
રીન્યઅ

૧

નિેમ્બર૨૦૨૦

ુ ીમયં કરયિી
તય:૧૦/૧૧/૨૦૨૦ ર્થી ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સિ
ુ ીમયં જે તે જિલ્લય કચેરીઓને
તય:૦૧/૧૨/૨૦૨૦ સિ
ઓનલયઇન અરજીઓ તર્થય દરખયસ્ત મોકલી આપિી.

જિલ્લય કચેરીએ કરિયની કયમગીરી

NIC દ્રયરય ર્થનયર કયમગીરી

િયળય / કોલેિ / યવુ નિસીટી / ITI / સંસ્ર્થયઓને િષા

જે વિદ્યયર્થીઓને ગત િષે વિષ્યવ ૃવત મળે લ

ુ ીમયં મોકલી
૨૦૨૦-૨૧નો પરીપત્ર તય:૧૧/૧૧/૨૦૨૦ સિ

ુ લ મયટે
હોય અને ચયલ ુ િષે રીન્યઅ

આપિો.

Eligible ર્થતય હોય તેિય વિદ્યયર્થીઓને
ુ લ તરીકે મક
ુ િી.
અરજીઓ ખયતયમયં રીન્યઅ

૧) ઉચ્ચતર મયધ્યવમક િયળય/કોલેિ/ યવુ નિસીટી / ITI /

જિલ્લય કક્ષયએ ઓનલયઇન એપ્લીકેિન

સંસ્ર્થયઓ તરફર્થી જેમ જેમ િષા ૨૦૨૦-૨૧ની

ફોરિિા કરિય બયબતનય તર્થય બીલોને

ઓનલયઇન એપ્લીકેિન/દરખયસ્તો મળતી જાય તેમ તેમ

લગતય ટેકવનકલ પ્રશ્નો ઉદભિે તો તેન ુ

એપ્લીકેિન મંજુરીની કયમગીરી કરિી.

વનરયકરણ

ુ ર્થતી જાય તેમ તેમ બીલો
જેમ જેમ એપ્લીકેિન એપ્રિ
બનયિી ટ્રેઝરીમયં બીલો દયખલ કરિયની કયમગીરી કરિી.

૨

ડિસેમ્બર-

િૈક્ષણણક િષા ૨૦૨૦-૨૧મયટે િયળય / કોલેિ/

િષા ૨૦૧૯-૨૦ અને િષા ૨૦૨૦-૨૧ની ૧૦૦% પોસ્ટ

િયળય / કોલેિ / યવુ નિવસિટી/ITI/સંસ્ર્થય /

૨૦૨૦

યવુ નિસીટી / ITI / સંસ્ર્થયનય બયકી રહેતય તમયમ

ુ યર મંજુર કરી
વિષ્યવ ૃવત યોિનયની એપ્લીકેિન વનયમોનસ

જિલ્લય કક્ષયએ ઓનલયઇન એપ્લીકેિન ને

ુ લ વિદ્યયર્થીઓની ઓનલયઇન એપ્લીકેિન
ફ્રેિ/રીન્યઅ

બીલો બનયિી ટ્રેઝરીમયં મોકલી આપિય અને ૧૦૦%

લગતય તર્થય બીલોને લગતય ટેકવનકલ

કરયિી સંબવિત જિલ્લય કચેરીને તય:૧૫/૧૨/૨૦૨૦

વિદ્યયર્થીઓને વિષ્યવ ૃવતનુ ચકુ િણ ંુ તય:૩૧/૧૨/૨૦૨૦

પ્રશ્નો ઉદભિે તો તેન ુ વનરયકરણ

ુ ીમયં દરખયસ્તો મોકલિી.
સિ

ુ ીમયં પ ૂણા ર્થઇ જાય તે મિ
ુ બન ંુ આયોિન કરવ.ુ
સિ
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