ુ રાત પોટટ લ પર વિકસતી
ડિજિટલ ગિ
જાવતના વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટમેટ્રીક
વિષ્યવ ૃવત માટે ઓનલાઇન અરજી કરિા
ુ નાઓ
અંગે ની અગત્યની માગટ દિટક સચ
(િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯)

વનયામક,વિકસતી જાવત કલ્યાણ
ુ રાત રાિય
ગિ
ગાાંધીનગર

સામાજિક ન્યાય ે અ ેકાકાતા ા કાગા
ક યામક, કાકસ ી જાક

કલ્યાણ, ગુિતા

તાિય,

ાાંાી

ત

ુ તી (MINORITY) ની િૈક્ષણણક યોિનાઓની
સામાજિક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત િગટ (S.E.B.C.), વિચરતી-વિમક્ુ ત જાવત (N.T.D.N.T.) આવર્થિક રીતે પછાત િગટ (E.B.C.), અને લઘમ
વિગત
ક્રમ

૧
૧

૨

૩

૪

યોિનાનુાં નામ

૨

જાવત

૩

કુ માર કન્યા

૪

ધોરણ

૬

વનભાિભથ્ર્થાના દર
હોસ્ટે લર

િેસ્કોલર

(માવસક )

(માવસક)

૭

૮

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરી વિસ્તાર

૯

૧૦

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક

કન્યાઓ માટે ની પોસ્ટ

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

મયાટદાઓ નર્થી.

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-િી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

કન્યાઓ માટે કોઇ િાવર્િક આિક

કન્યાઓ માટે ની પોસ્ટ

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

મયાટદાઓ નર્થી.

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-િી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

કુ માર માટે ની પોસ્ટ એસ.એસ.સી.

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-િી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

ગ્ર ૃપ-એ

૨૮૦/-

૧૨૫/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

કુ માર માટે ની પોસ્ટ એસ.એસ.સી.

ગ્ર ૃપ-બી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

વિષ્યવ ૃવિ

ગ્ર ૃપ-સી

૧૯૦/-

૧૨૫/-

ગ્ર ૃપ-િી

૧૭૫/-

૯૦/-

ગ્ર ૃપ-ઇ

૧૧૫/-

૬૫/-

બીસીકે -૭૮

બીસીકે -૧૩૭

બીસીકે -૮૧

બીસીકે -૧૩૮

સા.િૈ.પ.િ.

વિચરતી વિમુક્ત

સા.િૈ.પ.િ.

વિચરતી વિમુક્ત

ફકત કન્યા માટે

ફકત કન્યા માટે

ફકત કુ માર માટે

ફકત કુ માર માટે

િૈક્ષણણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

સરકારી,

૧૧

ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ
સ્િવનભટર કોલેિો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ
સ્િવનભટર કોલેિો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ
કોલેિો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ
સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ
કોલેિો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ

ક્રમ

યોિનાનુાં નામ

૧
૫

૨
બીસીકે -૮૦

જાવત

કુ માર કન્યા

હોસ્ટે લર

િેસ્કોલર

(માવસક)

(માવસક)

૭

૮

૪

૬

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

મેિીકલ

િાવર્િક રા.૧૦,૦૦૦/-

એન્જીનીયરીંગ

િાવર્િક રા.૫,૦૦૦/-

િીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરી વિસ્તાર

૯

૧૦
રા.૨,૫૦,૦૦૦/-

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

મેિીકલ, એન્જીનીયરીંગ,
બીસીકે -૮૩

િીપ્લોમા

િાવર્િક રા.૩,૦૦૦/-

અભ્યાસક્રમ માટે ની સ્િામી
વિિેકાનાંદ યોિના

૯

૧૦

મેિીકલ

િાવર્િક રા.૧૨,૦૦૦/-

રા.૨,૫૦,૦૦૦/-

ક ીકા ે અ વ્યાસાકયક

ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

સરકારી આઇ.ટી.આઇ.

િાવર્િક રા.૪,૮૦૦/-

ગ્રામ્યવિસ્તાર

િહેરીવિસ્તાર

માવસક રા.૪૦૦/આ.પ.િ.

કાચત ી કામુક્

સરકારી આઇ.ટી.આઇ. અને
પોલીટે કનીક કોલેિો, ટે કવનકલ

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

અભ્યાસક્રમોની કોલેિો

િાવર્િક રા.૧,૨૫૦/-

કુ માત કન્યા

સતકાતા આઇ.ટા.આઇ.

ાાકષિક રા.૪,૮૦૦/-

સતકાતા આઇ.ટા.આઇ. ે અ
પોલીટે ક ીક કોલઅિો, ટે કવનકલ

માકસક રા.૪૦૦/-

અભ્યાસક્રમોની કોલેિો

ેભ્યાસક્રમ માટે ી સ્ાામી
કાાઅકા દ
ાં યોિ ા

સરકારી,
સ્િવનભટર કોલેિો

લઘુમતી

બીસીકે -૧૩૯

સરકારી,ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ

કરિાનુાં રહેિે.

એન્જીનીયરીંગ

તકનીકી અને વ્યિસાવયક
૮

૧૧
સ્િવનભટર કોલેિો

વિદ્યાર્થીઓને ભોિન ણબલ સહાય
૭

િૈક્ષણણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

સાધન ખરીદી કરીને ણબલ રજુ

સહાય

બીસીકે -૭૯

વનભાિભથ્ર્થાના દર

૩

મેિીકલ, એન્જીનીયરીંગ,

૬

ધોરણ

ાાકષિક રા.૧,૨૫૦/-

ક્રમ

૧૧

યોિનાનુાં નામ

બીસીકે -૯૮

જાવત

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

કુ માર કન્યા

એમ.ફીલ, પી.એચ.િી.ના

ધોરણ

અનુસ્નાતક પછીના
કોઇ પણ અભ્યાસક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ માટે ની ફેલોિીપ

માટે

યોિના

વનભાિભથ્ર્થાના દર
હોસ્ટે લર

િેસ્કોલર

(માવસક)

(માવસક)

એમ.ફીલ માટે િાવર્િક

િાવર્િકઆિક મયાટદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર

િહેરી વિસ્તાર

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

િૈક્ષણણક સાંસ્ર્થાઓની વિગત

સરકારી,

રા.૨૫,૦૦૦/-

ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ

અને

સ્િવનભટર કોલેિો/ યુવનિસીટી

પી.એચ.િી. માટે િાવર્િક
રા.૩૦,૦૦૦/-

૧૨

બીસીકે -૮૧ સી

સા.િૈ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

િાટ. બાબાસાહેબ આંબેિકર અને

ઓપન યુવનિસીટીના

ઓપન યુવનિસીટીની

અભ્યાસક્રમો

વિક્ષણ ફી િધુમાાં િધુ

ઇન્ન્દરા ગાાંધી ઓપન

રા.૧,૨૦,૦૦૦/-

રા.૧,૫૦,૦૦૦/-

ઓપન યુવનિસીટી

રા.૨,૫૦૦/-

યુવનિસીટીમાાં અભ્યાસ કરતાાં
વિદ્યાર્થીઓને વિષ્યવ ૃતવત

૧૩

બીસીકે -૩૨૫

વિચરતી

સ્િવનભટર કોલેિમાાં અભ્યાસ

વિમુક્ત

કુ માર કન્યા

સ્િવનભટર કોલેિના

િધુમાાં િધુ

તમામ અભ્યાસક્રમો

રા.૫૦,૦૦૦/- સુધીની

કરતાાં વિચરતી વિમુક્ત

રા.૨,૦૦,૦૦૦/-

ફકત સ્િવનભટર કોલેિ

િૈક્ષણણક સહાય

જાવતના વિદ્યાર્થીઓની િૈક્ષણણક
સહાય
૧૪

૧૫

ગ્ર ૃપ-એ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

ભારત સરકારની OBCના

ગ્ર ૃપ-બી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ

વિદ્યાર્થીઓ માટે નીપોસ્ટ

ગ્ર ૃપ-સી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

કોલેિો, સ્િવનભટર કોલેિો,

એસ.એસ.સી. વિષ્યવ ૃવિ.

ગ્ર ૃપ-િી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ

ગ્ર ૃપ-એ

૭૫૦/-

૩૫૦/-

ગ્ર ૃપ-બી

૫૧૦/-

૩૩૫/-

ગ્ર ૃપ-સી

૪૦૦/-

૨૧૦/-

ગ્ર ૃપ-િી

૨૬૦/-

૧૬૦/-

બીસીકે - ૮૧ એ

િાટ. આંબેિકર પોસ્ટ મેટ્રીક આવર્થિક
રીતે પછાત િગટ ના વિદ્યાર્થીઓ

સા.િૈ.પ.િ.

આ.પ.િ.

કુ માર કન્યા

કુ માર કન્યા

રા.,૧,૫૦,૦૦૦/-

રા.,૧૦૦,૦૦૦/-

સરકારી,

ફકત સરકારી,
ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ
કોલેિો
ઉચ્ચિર માધ્યવમક િાળાઓ

વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક વિષ્યવ ૃવિ યોિનાના અરજી
ુ નાઓ
પત્રકોOnline ભરિા અંગે ની સચ

ઓનલાઇન ફોમટ તમામ સ ૂચનાઓ િાાંચ્યા પછી િ ભરવ.ાંુ
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અને મોબાઇલનાં રજીસ્ટ્રેિન િખતે ફરજીયાત હોિાર્થી વિદ્યાર્થીઓન ાંુ E-mail ID અને મોબાઇલનાંબર હોિો ફરજીયાત છે .
ુ ી વિષ્યવ ૃવત/સહાય મળી ન જાય ત્યા સધ
ુ ી ચાલ ુ હાલતમાાં રાખિાનો રહેિે) રજીસ્ટ્રેિન
(સદરહુાં મોબાઇલ નાંબર જ્યા સધ
ુ ઃ Loginકરી પોતાની પ્રોફાઇલ (My Profile)Updateકરિાની રહેિે.
ર્થયા બાદ વિદ્યાર્થીએ પન
ુ રાત પોટટ લ પર પ્રોફાઇલ રજીસ્ટ્રેિન કરાિેલ હોય(જેમ કે િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮માાં
 જે વિદ્યાર્થીએ અગાઉ ડિજિટલ ગિ
વિષ્યવ ૃવત યોિના માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કરે લ હોય, સમરસ છાત્રાલયમાાં પ્રિેિ માટે Onlineઅરજી કરે લ હોય,
ટેબલેટ માટે અરજી કરે લ હોય કે પોટટ લની અન્ય વિષ્યવ ૃવત યોિનાઓમાાં લાભ લેિા અરજી કરે લ હોય) તેઓએ ફરીર્થી
રજીસ્ટ્રેિન કરાિિાન ાંુ રહેિે નહી. તેઓસીધા અગાઉના Login ID-Password િિે જે તે લાગ ુ પિતી યોિનામાાં સીધી
અરજી કરી િકિે.
ુ રાત પોટટ લમાાં લોગીન ર્થયા બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ “Scholarship” Option પર ક્લીક કરીને િ
 ડિજિટલ ગિ
ઓનલાઇન એપ્લાય કરિાની કામગીરી કરિાની રહેિે. અન્ય કોઇ િગ્યાએર્થી વિદ્યાર્થી વિષ્યવ ૃવત યોિનામાાં એપ્લાય
ર્થઇ િકિે નડહ જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિાની રહેિે.
ુ ાાં િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ સીલેક્ટ કયેર્થી િો િર્ટ
 “Scholarship” Option પર ક્ક્લક કયાટ બાદ “Select Financial Year”મેનમ
૨૦૧૭-૧૮માાં કોઇ વિષ્યવ ૃવતની અરજી ઓનલાઇન કરે લ હિે તો તે અરજી િોઇ િકાિે અને ચાલ ુ િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ માટે
ુ ાાં િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ સીલેક્ટ કરિાન ુ રહેિે.
ઓનલાઇન અરજી કરિા માટે “Select Financial Year” મેનમ
ુ ાર વિષ્યવ ૃવત મેળિેલ હતી તેિા
 જે વિદ્યાર્થીઓએ ગત િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮માાં ઓનલાઇન અરજી કરે લ હતી અને વનયમોનસ
ુ લ અરજી ઓટોમેટ્રીક “Edit”મોિમાાં મક
ુ િામાાં આિેલ છે એટલે કે તેિા વિદ્યાર્થીઓએ
વિદ્યાર્થીઓની ચાલ ુ િર્ટની રીન્યઅ
ુ લ
ફ્રેિ એપ્લાય કરિાન ુ નર્થી “Edit” બટન પર ક્ક્લક કરી પોતાની તમામ વિગતો ચકાસી લેિાની રહેિે અને રીન્યઅ
માટે િરરી એિી ગત િર્ટની માકટ િીટ, ચાલ ુ િર્ટની ફી ભર્થાટ ની પહોંચ વિગે રે અપિેટ કરી અરજી સેન્િ કરિાની રહેિે.
િો આિકના દાખલાને ત્રણ િર્ટ પ ૂણટ ર્થયેલ હોય કે આિકમાાં કોઇ ફેરફાર ર્થયેલ હોય તો તે પણ ફરી અપલોિ
કરિાના રહેિે.

 જે વિદ્યાર્થીઓને ગત િર્ે વિષ્યવ ૃવત મળે લ હતી અને તેન ુ ફોમટ ચાલ ુ િર્ટ: ૨૦૧૮-૧૯માાં ઓટોમેટ્રીક “Edit” મોિમાાં ન
ુ ાાં િઇને લાગ ુ પિતી યોિનામાાં ફ્રેિ ફોમટ ભરી
િોિા મળે તો તેિા વિદ્યાર્થીઓએ “Request a New Service”મેનમ
અરજી કરિાની રહેિે.
ુ રાત પોટટ લમાાં લોગીન કરી “Scholarship”
 જે વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેિ અરજી કરિાની છે તેણે ડિજિટલ ગિ
ુ ાાં િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ સીલેક્ટ કરી Director Developing Caste Welfare
Option માાં િઇSelect Financial Year” મેનમ
હેડિિંગના નીચે દિાટ િેલ યોિના પૈકી જે યોિનામાાં પાત્રતા ધરાિતા હોય તેના પર ક્લીક કરી એપ્લાય કરિાન ુ રહેિે.
ુ બની તમામ વિગતો જેિી કે Registration Detail, Bank Detail,
યોિના પાંસદ કયાટ બાદ વિદ્યાર્થીએ માગ્યા મિ
Academic Detail, Disability Detail વિગે રે ચીિટ પ ૂિટક ભરિાની રહેિે અને Attachmentમાાં લાગ ુ પિતા તમામ
િોક્યુમેન્ટ Upload કરિાના રહેિે. તમામ વિગતો અને િોક્યુમેન્ટ Upload અપલોિ ર્થઇ ગયા બાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાનો
ુ ે પર
ુ ી અરજીપત્રક ભરાય ગયા બાદ ફાઇનલ કરી
તાજેતરનો પાસપોટટ સાઇઝનો ફોટો અપલોિ કરિાનો રહેિે અને પર
Submit કરિાન ુ રહેિે જેર્થી અરજી વિદ્યાર્થીના સબાંવધત િાળા/કોલેિના લોગીનમાાં ઓનલાઇન િતી રહેિે. ઓનલાઇન
ુ ાિા અરજી સાર્થે ણબિાણ કરી િાળા/કોલેિને િમા
અરજી ર્થઇ ગયા બાદ વિદ્યાર્થીએ તેની વપ્રન્ટ કાઢી િરરી સાધવનક પર
કરાિિાના રહેિે.

(વિદ્યાર્થીઓ માટે અન્ય સ ૂચનાઓ)
 તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આધારકાિટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સાર્થેન ાંુ લીકીંગ (સીિીંગ) કરવ ાંુ િરરી છે . આર્થી તમામ વિદ્યાર્થીઓ
તેમના આધાર કાિટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ સાર્થેન ાંુ લીકીંગ (સીિીંગ) િો બાકી હોય તો તાત્કાણલક પોતાની બેન્કને વિગતો
ુ ી પાિી લીકીંગ (સીિીંગ) કરાિી દે તેિી વિનાંતી કરિામાાં આિે છે .
પર
ુ રાત પોટટ લ પરર્થી િાઉનલોિ કરીને હોસ્ટેલના
 હોસ્ટેલમાાં રહેતા વિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંગે ન ાંુ સટીફીકેટ ડિજિટલ ગિ
સબાંવધત સિાવધકારીશ્રીના સહી/વસક્કા કરાિીને સ્કેન કરીને અપલોિ કરિાન ુ રહેિે. જે એપ્લાય કરતી િખતે
“Instruction”પેિ પરર્થી િાઉનલોિ કરી િકાિે.


પોટટ લ

પર

અરજી

કરિા

માટેની

આખરી

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮

વનયત

ર્થયેલ

છે .તે

બાબત

ધ્યાને

લઇ

ુ ીમાાં તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ણબનચ ૂક ઉપરોકત પોટટ લ પર રજીસ્ટ્રેિન કરી લાગ ુ પિતી યોિનામાાં
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮સધ
Online અરજી કરિાની રહેિે.
ુ રાતના મ ૂળિતની હોય તેિા વિકસતી જાવતના વિદ્યાર્થીઓગિ
ુ રાત રાિય બહાર (Out Stateમાાં) માન્યતા પ્રાપ્ત
 ગિ
સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તો તેઓએ પણ Online િ અરજી કરિાની રહેિે અને કરે લ અરજીફોમટ સાર્થે અપલોિ
કરે લ તમામ િોક્યુમેન્ટની નકલ તર્થા સાંસ્ર્થાની માન્યતા, તેના અભ્યાસક્રમની માન્યતાઅને સાંસ્ર્થાની ફી માંજૂરીના
આદે િની નકલ સાંસ્ર્થાના ફોરિિીગ સાર્થે મ ૂળ િતનના જિલ્લાની કચેરીએ િમા કરાિિાની રહેિે.
 વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરે લ હિે અને તેને ફાઇનલ સબમીટ કરિામાાં નડહ આિેલ હોય કે એપ્લીકેિનની પ્રીન્ટ
પોતાની સાંસ્ર્થામાાં તમામ િોક્યુમેન્ટ સહીત િમા કરાિેલ નહી હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીની અરજી ધ્યાને લેિામાાં નડહ આિે
જે ધ્યાને લેિાન ુ રહેિે.

 વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેિન કરતી િખતે પોતાના બેંક ખાતાનો નાંબર અને જે બેંક ખાતા નાંબરઆધાર નાંબર
સાર્થે લીંક કરે લ હોય તે એકાઉન્ટ નાંબર િ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે નાખિાનો રહેિે.બેંકની િાખાનો IFSકોિપણ
ધ્યાન રાખીને નાખિાનો રહેિે. જે વિદ્યાર્થીનો બેંક એકાઉન્ટ નાંબર/ આધાર નાંબર સાર્થે લીંક ન ર્થયેલ હોય તેને તેની
બેંક િાખામાાં િઇને આધાર સીિીંગ માટેન ાંુ ફોમટ ભરીને સીિીંગ કરાિિાન ાંુ રહેિે. અને બેકન ાંુ ખાત ુ ચાલ ુ રહે તર્થા બેંકના
ુ બ KYC(KNOW YOUR CUSTMER)ફોમટ ભરે લ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરિાની રહેિે.
વનયમ મિ
 વિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસક્રમની વિગત ખ ૂબ િ સાિધાની પ ૂિટક પસાંદ કરિાની રહેિે.િો વિદ્યાર્થી દ્વારા કોઇ ખોટી
સાંસ્ર્થા અર્થિા ખોટો અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરિામાાં આિિે તો તેની અરજી કોઇ અન્ય િાળા / કોલેિ / યવુ નિવસિટીને
OnlineSend ર્થઇ િિે. િો આિી કોઇ પરીસ્સ્ર્થવત ઉભી ર્થિે તો તે અંગે ની િિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહેિે.
ુ ા ન મળે તો તે અંગે ની જાણ
 વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે િો તેના પોતાના અભ્યાસક્રમની વિગત મેનમ
તેની સાંસ્ર્થાને કરિાની રહેિે. અને ત્યારબાદ િો સાંસ્ર્થા તે અભ્યાસક્રમ પોતાના લોગીનમાાં િઇ અપિેટ કરિે તો
વિદ્યાર્થી તે અભ્યાસક્રમ સીલેક્ટ કરી િક્િે.
 વિદ્યાર્થી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની માડહતી ખોટી ભરિામાાં/ પસાંદ કરિામાાં આિિે અર્થિા કોઇ માડહતી

છુપાિિામાાં

આિિે તો તેને કોઇપણ રીતે ફરીર્થી સ્કોલરિીપન ુ ફોમટ ભરિા દે િામાાં નહી. િો વિદ્યાર્થી ખોટી રીતે માડહતી છુપાિી
વિષ્યવ ૃવત મેળિિાનો પ્રયાસ કરિે તો તેને વિષ્યવ ૃવત માટે બ્લેકલીસ્ટ કરી દે િામાાં આિિે. વિદ્યાર્થીઓને વિનાંતી છે કે
ફરીર્થી ડુપ્લીકેટ એપ્લીકેિન ભરિાનો પ્રયત્ન ન કરે .
ુ ીની રાહ ન િોિી સાંસ્ર્થાના માગટ દિટન હેઠળ બને તેટલ ુ
 વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન એપ્લીકેિન ભરિાની છે લ્લી તારીખ સધ
િલદી ફોમટ ભરી દે િા વિનાંતી છે .
ુ લ છે તે
 વિદ્યાર્થીએ સત્ર પ ૂર ર્થિાની અંદાજિત તારીખ સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મેળિી લેિાની રહેિે. જે વિદ્યાર્થીઓ રીન્યઅ
ુ ટ િ બાદના મડહનાની નાખિાની રહેિે. અને ફ્રેિ
વિદ્યાર્થીઓની િરઆતની તારીખ અગાન ુ સત્ર પરુ ર્થય ુ હત ુ ત્યારના તત
વિદ્યાર્થીઓના ડકસ્સામાાં વિદ્યાર્થીએ જ્યારર્થી એિવમિન લીધેલ હોય તે િ તારીખ નાખિાની રહેિે.
ુ ાર પ્રમાણણત
 વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસ
માકટ િીટ અપલોિ કરિાની રહેિે તર્થા સાંસ્ર્થાને િમા કરિાના રહેિે.
 ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પિેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી નોકરી કરે લ
નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે મતલબન ુ
ર.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ કરી અપલોિ કરિાન ુ રહેિે અને અરજી સાર્થે સાંસ્ર્થાને રજુ કરિાન ુ રહેિે
ુ ારા િધારા કરી િકિે નડહવિદ્યાર્થીઓએ િો કોઇ
 વિદ્યાર્થી અરજી ઓનલાઇન ફાઇનલ સબમીટ કરિે ત્યારબાદ કોઇ સધ
ુ ારો/િધારો કરિાની િરરીયાત ઉભી ર્થાય તો પોતાની સાંસ્ર્થાને અરજી પરત કરિાન ુ કહેિાન ુ રહેિે.
સધ
ુ રાત પોટટ લના પ્રશ્ને િરર િણાયે હેલ્પ િેસ્ક નાં 18002335500 પર સાંપકટ કરિાનો રહેિે.
 વિદ્યાર્થીએ િીઝીટલ ગિ

ુ બની વિગતો પોતાની સાર્થે
(વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતા પહેલા નીચે મિ
ુ બના તમામ િોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને
ફરજીયાત રાખીને બેસવત
ાંુ ર્થા નીચે મિ
રાખિા)


વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાન ુ છે કે તેન ુ પોતાન ુ ઇ-મેઇલએડ્રેસ હોવ ાંુ િરરી છે િો
તે ન હોય તો તેને તાત્કાણલક ઇ-મેઇલ આઇ.િી બનાિિાન ાંુ રહેિે.



ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે વિદ્યાર્થીના મોબાઇલ નાંબર પર OTP (ONE TIME PASSWORD)

આિિે. તેમિ

ુ નાઓ આિિે જેર્થી પોતાનો મોબાઇલ સાર્થે રાખિાનો રહેિે.
ભવિષ્યમાાં િરરી મેસેિ તર્થા સચ


વિદ્યાર્થીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા જાવતના દાખલાની સ્િ પ્રમાણણતનકલ.



સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાણણત નકલ (પરણણત સ્ત્રીના ડકસ્સામાાં
(પવતનાાં), િો વપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા વપતાએ છૂટાછે િા લીધા હોય તેિા ડકસ્સામાાંવપતાનાાં મ ૃત્યુન ાંુ
પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછે િાનો આદે િ રજૂ કરે ર્થી માતાનાાં આિકનો દાખલો માન્ય રહેિે. (આિકનો દાખલો
ુ બ ત્રણ િર્ટ સધ
ુ ી માન્ય રહેિે) )
સરકારશ્રીના વનયમ મિ



ુ ાર પ્રમાણણત
વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસ
માકટ િીટની નકલ



ુ ની પ્રર્થમ પાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોિ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટ િેલ હોય /િો
બેંકપાસબક
ુ ન હોય તો Cancel ચેક અપલોિ કરિો જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોિ (IFSC), બેંકની િાખા
પાસબક
દિાટ િેલ હોય



આધારકાિટ ની નકલ



ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પિેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી નોકરી કરે લ
નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે
મતલબન ુ ર.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ



ુ ો પોટટ લ ઉપર ઉપલબ્ધ છે જે
જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહેતા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેન ાંુ સટીફીકે ટ (જેનો નમન
િાઉનલોિ કરી સક્ષમ સિાવધકારીશ્રીના સહી વસક્કા કરાિિાનાાં રહેિે)



હાલના અભ્યાસક્રમના િૈક્ષણણક િર્ટમાાં પ્રિેિ મેળિેલ તારીખ તર્થા િૈક્ષણણક િર્ટ પ ૂણટ ર્થિાની અંદાજીત તારીખ (જે
સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મળી રહેિે)



વિદ્યાર્થીએ ભરે લ ફીની પહોંચ (િાવર્િક)



પાસપોટટ સાઇઝનો ફોટો



િો વિદ્યાર્થી ડદવ્યાાંગ હોય તો તે અંગે ન ુ સક્ષમ સિાવધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર



વિદ્યાર્થીના પડરણણત ડકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર

ુ બના
(વિદ્યાર્થીએ ફાઇનલ વપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્યા બાદ તેઓએ અરજીમાાં સહી કરીને નીચે મિ
િોક્યુમેન્ટ સાર્થે જે તે િાળા/કોલેિ/સાંસ્ર્થામાાં િમા કરાિિાના રહેિે )


વિદ્યાર્થીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા જાવતના દાખલાની સ્િ પ્રમાણણતનકલ રજુ કરિી.



સક્ષમ અવધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલા આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાણણત નકલ રજુ કરિી. (પરણણત સ્ત્રીના
ડકસ્સામાાં (પવતનાાં), િો વપતા હયાત ન હોય તો અર્થિા માતા વપતાએ છૂટાછે િા લીધા હોય તેિા ડકસ્સામાાંવપતાનાાં
મ ૃત્યુન ાંુ પ્રમાણપત્ર અર્થિા છુટાછે િાનો આદે િ રજૂ કરે ર્થી માતાનાાં આિકનો દાખલો માન્ય રહેિે. (આિકનો દાખલો
ુ ી માન્ય રહેિે) )
ત્રણ િર્ટ સધ



ુ ાર પ્રમાણણત
વિદ્યાર્થીએ ધોરણ:૧૦ તર્થા ત્યારબાદ કરે લ તમામ અભ્યાસક્રમની િર્ટિાઇઝ ફાઇનલ િર્ટની ક્રમાનસ
માકટ િીટની નકલ રજુ કરિી



ુ ની પ્રર્થમ પાની નકલ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોિ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટ િેલ હોય /િો
બેંકપાસબક
ુ ન હોય તો Cancel ચેક જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોિ (IFSC), બેંકની િાખા દિાટ િેલ હોય તે રજુ
પાસબક
કરિો.



આધારકાિટ ની નકલ રજુ કરિી.



ધોરણ:૧૦ બાદ અભ્યાસક્રમમાાં તટુ (બ્રેક) પિેલ હોય તો તે સમય દરમ્યાન કોઇ સરકારી / અધટસરકારી નોકરી કરે લ
નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ કરે લ નર્થી કે કોઇપણ પ્રકારની વિષ્યવ ૃવતનો લાભ મેળિેલ નર્થી તે
મતલબન ુ ર.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંધનામ ુ રજુ કરવ.ુ



ુ ો પોટટ લ ઉપર ઉપલબ્ધ
જે વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહેતા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ (જેનો નમન
છે જે િાઉનલોિ કરી સક્ષમ સિાવધકારીશ્રીના સહી વસક્કા કરાિિાનાાં રહેિે)



વિદ્યાર્થીએ ભરે લ ફીની પહોંચ રજુ કરિી.



િો વિદ્યાર્થી ડદવ્યાાંગ હોય તો તે અંગે ન ુ સક્ષમ સિાવધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ



વિદ્યાર્થીની(કન્યા)ના પડરણણત ડકસ્સામાાં લગ્ન પ્રમાણપત્ર રજુ કરવ.ુ

