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પ રપ   

 
િવષય:-Digital Gujarat Portal આદ િતના િવ ાથ ઓને વષ 2019-20 માટ િ મે ક  

િશ ય િૃ /ગણવેશ સહાય યોજના અમલ બાબત  
 

સિવનય ઉપરો ત િવષય અ વયે જણાવવા ુ ંક રા યસરકાર/ભારતસરકાર ીની યોજનાઓ તગત આદ િત 

લાભાથ /િવ ાથ ઓને િશ ય િૃત/સહાયનો લાભ સીધા તેઓના બક ખાતામા ંએક જ જ યાએથી ડાયરકટ બેનીફ ટ ા સફર 

(D.B.T.) થી કુવી શકાય તે હ  ુથી રા ય સરકાર ી ારા Digital Gujarat Portal ડવલોપ કરવામા ંઆવેલ છે. છે લા બે 

વષથી શાળાના આચાય ીના સહકારથી ઉ ત પોટલ મારફત િવ ાથ ઓની ઓનલાઇન દરખા તો મગંાવી િશ ય િૃત અને 

ગણવેશ સહાય યોજનાઓની કામગીર  કરવામા ંઆવેછે. 
 
ડ જટલ જુરાત પોટલમા ં હાલ આદ િત િવકાસ િવભાગની આ સાથેના પ ક-અ જુબની રા ય સરકાર / 

ભારત સરકાર ીની િ મે ક િશ ય િૃત / ગણવેશ સહાય યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. અગાઉના વષ  ર તે 

રા ય સરકાર/ભારત સરકાર ીની િશ ય િૃત/ગણવેશ સહાય યોજનાઓનો અમલ ડ જટલ જુરાત પોટલ પર કરવામા ં
આવેલ હતો તે જ ર તે ચા  ુશૈ ણક વષ 2019-20મા ંઅમલ કરવાનો થાય છે. ચા  ુવષ ડ જટલ જુરાત પોટલમા ં  

સામા ય ધુારા વધારા કરવામા ં આવેલ છે તેની સમજ આ સાથેની માગદશક ચૂનાઓના આધાર મેળવવાની 
રહશે.વષ:2019-20  ુ શૈ ણક વષ શ  થનાર હોય તમામ આચાય ીઓને ચૂના આપવામા ંઆવે છે ક વષ 2019-

20મા ંઆ સાથેના પ ક-અ જુબની યોજનાઓની દરખા તો આ સાથેના માસવાર આયોજન પ કમા ંદશાવેલ ચૂનાઓ 

જુબ ઓનલાઇન કરવાની રહશે. વષ 2019-20મા ંઆ સાથેના પ ક જુબની યોજના ઓફલાઇન પ કોના આધાર મં ૂર 

કરવામા ંઆવશે ન હ. ની તમામ શાળાઓએ ન ધ લેવી. 
 
શાળાઓએ ઉ ત પોટલમા ંઓનલાઇન એ /દરખા તો કવી ર તે કરવી તે ગેની તાલીમ અગાઉ આપવામા ં

આવેલ છે. તેમ છ ા ં ડ જટલ જુરાત પોટલમા ંથયેલ સામા ય ધુારા વધારાના કારણે હવે કાયવાહ  કવી ર તે કરવી તે 

ગેની માગદશક ચૂનાઓ આ સાથે સામેલ છે. 
 
તમામ શાળાઓએ અ ેના િવભાગ હ તકની આ સાથેના પ ક-અ જુબની યોજનાઓની યોજનાવાર દરખા તો આ 

સાથેના માસવાર આયોજન પ ક જુબ ઓનલાઇન દરખા તો સમયસર મોકલવાની રહશે. ઓનલાઇન દરખા ત મોક યા 
બાદ દરક શાળાઓએ યોજનાવાર દરખા તની નકલ કાઢ  પોતાની શાળાના રકડમા ંરાખવાની રહશે, જ ર પડ  ેઅ ેની 
જ લા કચેર એ સદર ું દરખા તની નકલ ર ુ  કરવાની રહશે.  

 
શાળાએ ઓનલાઇન દરખા ત કરવા માટ યાનમા ંરાખવાના ુ ા: 
 

1. ઓનલાઇન દરખા ત https://www.digitalgujarat.gov.in મારફત કરવાની રહશે. 
 

તા કા લક/સમયમયાદા  
અ ુ ુચત જન િત(ST)  

 
 

.ન.ંઆિવ/િશ ણ/2019-20/ 1664 થી 2263 

મદદનીશ કિમ ર ી આદ િત િવકાસની કચેર , 

એ લોક, ્ ો માળ, બ ુમાળ  મકાન,  

લાલ દરવા , અમદાવાદ.  

ફો.ન/ંફ  નબંર : (079) 25510126 

તા.   14/05/2019 



2. તમામ શાળાઓને ગત વષમા ં િશ ય િૃતની કામગીર  માટ ઉ ત પોટલના ID/Password આપવામા ંઆવેલ  છે 

ના ારા િશ ય િૃતની ઓનલાઇન કામગીર  કરવાની રહશે. જો કોઇ શાળા પોતાનો પાસવડ યાદ ન હોય તો તેવી 
શાળાઓએ “Forget Password”Option ના આધાર નવો પાસવડ મેળવી લેવાનો રહશે. (જો કોઇ શાળા થમ 

વખત જ લોગીન કરતા હોય તો તેના માટ શાળાનો DISE Code તેઓનો ઝુર આઇ.ડ  રહશે અને By Default 

પાસવડAbcd@123 રહશે  થમ વખતના લોગીન માટ રહશે યારબાદ શાળાએ લોગીન થયેથી પાસવડ 

બદલવાનો રહશે. 
3.  શાળાઓએ આજ દન ધુી પોટલમા ંલોગીન કરલ ન હોય તે યેક શાળા/સં થાએ દન-2મા ંડ જટલ જુરાત 

પોટલમા ંપોતાના ઝુર આઇ.ડ ./પાસવડથી થમ વખત લોગીન કર  લેવા  ુરહશે. 
4. શાળાઓએ પોતાની શાળાના અ ુ ૂચત જન િતના િવ ાથ ઓની નવી એ / ુની એ ની ખરાઇ આ સાથેના 

માસવાર આયોજન પ ક જુબ ણૂ કરવાની રહશે. (સી ટમ ારા ગત વષના તમામ િવ ાથ ઓની એ  એક 

ધોરણ UP ( મોટ) કર  વષ 2019-20 માટ ઓટોમેટ ક કૂવામા ં આવનાર છે. થી શાળા/સં થાઓએ ગત 

વષના િવ ાથ ઓની એ  ફર  કરવાની રહતી નથી મા  ને મા  િવ ાથ ઓની એ ની ખરાઇ કરવાની રહ છે. 

એટલે ક જો કોઇ િવ ાથ ની મા હતી ગત વષ િત વાળ  એ ટર થઇ ગયેલ હોય તો તેને ધુાર  લેવાની રહશે.જો 
કોઇ િવ ાથ  શાળા છોડ  અ ય શાળામા ંગયેલ હોય તો તેવા િવ ાથ ની એ  ફર જયાત Delete કરવાની રહશે. 

5. િવ ાથ ઓની એ  એક વખત કરવાની હોય િવ ાથ ઓની તમામ મર યાત અને ફર યાત િવગતો અવ ય 

નાખવામા ં આવે તે વ  ુ હતાવહ છે, કારણક આવતા વષ ફર થી આ િવ ાથ ના ધોરણ િસવાયની મા હતી 
બદલવાની રહતી નથી, િસવાય ક િવ ાથ એ અ યાસ છોડ  દ ધેલ હોય. 

6. તમામ િવ ાથ ઓના બક એકાઉ ટ નબંર, બક  ુ નામ, બક ા ચ  ુ નામ,  IFSC Codeની િવગતો આપવી 
ફર યાત છે કારણક તેના જ આધાર િવ ાથ ઓના ખાતામા ંસીધી િશ ય િૃતની રકમ જમા કરવાની હોય છે. 

િવ ાથ ઓની બક ખાતાની િવગતો ખોટ  આપવામા ંઆવશે અને િશ ય િૃત અ યના ખાતામા ંજમા થશે તે ગેની 
જવાબદાર  શાળા/સં થાની રહશે. 

7. ધોરણ 9 થી 10મા ંઅ યાસ કરતા ંતમામ અ જુન િતના ંિવ ાથ ઓના આધારકાડની િવગતો આપવાની રહશે, 

તમામ એ  કર  લીધા બાદ શાળાએ તમામ િવ ાથ ઓની તમામ િવગત ઓનલાઇન ચેક કર  લેવી જો કોઇ 

િવગત Edit કરવાની જ ર જણાય તો દરખા ત બના યા પહલા જ Edit કર  લેવી. યારબાદ  િતના 
િવ ાથ ઓને  યોજના લા  ુપડ તે જુબ િશ ય િૃતની ઓનલાઇન દરખા તો (Proposals) કરવી અને સબિંધત 

જ લા કચેર ને ઓનલાઇન સબમીટ કરવી. 
8.  િવ ાથ ઓના પો ટ ઓફ સમા ંખાતા હોય તે િવ ાથ ઓના ખાતા પો ટલ બકમા ંતા કા લક અસરથી ખોલાવી 

િવ ાથ ની એ  પોટલમા ંઅપડટ કરવાની રહશે અ યથા તા કા લક નવા બક ખાતા ખોલાવી િવ ાથ ની  

પોટલમા ંઅપડટ કરવાની રહશે. 

9.  િવ ાથ ઓની મર 12વષ થી ઉપર હોય તેવા િવ ાથ ઓના આધારનબંર સાથે Postal Payment Bank મા ં
“0” ઝીરો બેલે સથી તા કા લક બક ખા  ુખોલાવવા ગેની કાયવાહ  કરવાની રહશે. 

10.  િવ ાથ ઓની ગત વષ ડમા ડ ા ટથી િશ ય િૃત આવેલ હતી, તેવા શાળાના તમામ િવ ાથ ઓના  તે બકનો 
સપંક કરાવી િવ ાથ /િપતા-વાલી  ુખા  ુએ ટ વ રહ, તે જુબની કાયવાહ  કરવાની રહશે.  િવ ાથ ઓના ગત 

વષ Epayment થયેલ હતા તેવા િવ ાથ ઓના ખાતા પણ ફ ઝ/ડોરમેટ/બધં થઇ ગયેલ નથી તેની પણ ખાતર  

કરવા િવ ાથ ઓ સાથે સકંલન કર  ખાતા એ ટ વ રહ તે જુબની કાયવાહ  કરવાની રહશે. 
11. નવા િવ ાથ ઓના જો બક એકાઉ ટ ના હોય તો તેના િપતા/વાલીના બક ખાતા મેળવીને Student Entry ણૂ 

કરવી. એક િપતા/વાલી  ુબક એકાઉ ટ વ મુા ંવ  ુ3 િવ ાથ ઓની એ મા ંનાખી શકાશે. સૌ થમ તો  તે 

િવ ાથ ઓના બક ખાતા ખોલાવી Student Entry કરવાની રહશે. જો તમામ ય નો પછ  જો કોઇ િવ ાથ  ુબક 

ખા  ુ ખોલાવી શકાય તેમ ન હોય તો જ િપતા-વાલીના બક ખાતાની િવગત Student Entry કરતી વખતે 

નાખવાની રહશે. 



12. ચા  ુવષ ધો:1 થી ધો:8ના પા તા ધરાવતા િવ ાથ ઓની ગણવેશ સહાયની પોઝલ િશ ય િૃતની પોઝલ 

સાથે જ તૈયાર થઇ જતી હોય, ગણવેશ સહાયની પોઝલ ફર  બનાવવાની રહતી નથી ની ન ધ તમામ 

આચાય ીઓએ લેવા િવનતંી છે. 

13. જો અ કુ શાળાઓમા ંધો: 1 થી 4, ધો:5 થી 8, ધો:9 થી 10, ધો:11-12 િવગેર જો અલગ અલગ ચાલતા હોય 

અને તમામના ડાયસકોડ પણ અલગ અલગ હોય તો તેઓએ જ લાની સવ િશ ા અભયાનની (SSA) કચેર નો 
તા કા લક સપંક કર  તેઓની “School Category” સવ િશ ા અભયાનના પોટલ પર અપડશન કરાવી લેવા  ુ

રહશે. સવ િશ ા અભયાનના પોટલ પર “School Category” અપડશન થયા બાદ જ ડ જટલ જુરાત પોટલમા ં
કોઇ ધુારા વધારા થઇ શકતા હોય ઉ ત કામગીર  સબંિધત આચાય ીએ તા કા લક કરવાની રહશે. 

14. જો કોઇ શાળા િવ ાથ ની એ  કરતા હોય અને “No Data Found From SSA Server”એવી એરર આવે તો 
આવા સમયે થમ આવા િવ ાથ ની એ  સવ િશ ા અભયાનના પોટલ (SSA) પર કરવાની રહશે. SSA ારા 
િવ ાથ ને અપાયેલ આધાર ડાયસકોડ એ  મેળ યા બાદ જ આવા િવ ાથ ઓની એ  ડ જટલ જુરાત પોટલ 

પર થઇ શકશે ની તમામ આચાય ીઓએ ન ધ લેવા િવનતંી છે. 

15. NIC ારા વષ:2018-19મા ંઅ યાસ કરલ િવ ાથ ુ ંએક ધોરણ મોટ કર ને વષ:2019-20મા ં કૂલ છે. ગતા 
વષ 2018-19મા ંજો િવ ાથ  ધો:8મા ંહોય તો આ વષ 2019-20મા ંધો:9મા ંઆવશે. આપની ાથિમક શાળા ં
ધોરણ: 1થી8 ની હોવાથી ધોરણ;9 નો િવ ાથ ઓના ડટા ડ લીટ મારવા. તેવી જ ર તે આપની શાળા ધોરણ 1 થી 
5 ની હોય તો વષ:2018-19ના ંધોરણ 5નો િવ ાથ  વષ:2019-20મા ંધોરણ: 6મા ંદખાય તો આપની શાળામા ં
ધોરણ 5 ધુી જ અ યાસ મ હોવાથી તેવા િવ ાથ ઓને ડ લીટ મારવા.  

16. કટલીક બકો ુ ંબી  બકોમા ંમ  થયેલ છે. મ ક ટટ બક ઓફ ઇ ડ યામા ં ટટ બક ઓફ પટ યાલા, ટટ બક ઓફ 
મૈ રુ, ટટ બક ઓફ ાવણકોટ, ટટ બક ઓફ બીકાનેર એવી જ ર તે બક ઓફ બરોડામા ંદના બક અને 
િવજયાબક મ  થયેલ છે. દના જુરાત ામીણ બક બરોડા જુરાત બકમા ંમ  થયેલ છે. આ બકની 
શાખાનો સપંક સાધીને જ ર જણાય તે જુબ િવ ાથ / વાલીના ંબક એકાઉ ટમા ંફરફાર કરવાનો રહશે. 

17. ચા  ુવષ જ લા િશ ણાિધકાર ીઓ, જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીઓ તેમજ આપના તા કુાના તા કુા 
ાથિમક િશ ણાિધકાર ીઓને પણ મોનીટર ગ માટ ડ જટલ જુરાત પોટલમા ં User ID / Password 

આપવામા ંઆવશે. થી સમય મયાદામા ંચોકસાઇથી િવ ાથ ની એ , બે ક એકાઉ ટની િવગતો તેમજ  તે 
ખાતાની યોજનાઓ જુબની ઓનલાઇન દરખા તો કાળ  વૂક અને સમયસર કરવાની રહશે. 

18. ધોરણ 9,અને 10મા ંમા-બાપ/વાલીની 2.00 લાખ ધુીની આવક ધરાવતા િવ ાથ ઓ માટ આવકનો દાખલો 
(આવકનો દાખલો ણ વષ ધુી મા ય છે) સ મ અિધકાર ીનો અને આદ િતનો િતનો દાખલો જોડવાનો 
તથા અપલોડ કરવાનો રહશ.ે ની નકલ શાખાની ળૂ દરખા તે રાખવી. 

19. વષ:2019-20 થી રા યમા ં ર ઝવબક ઓફ ઇ ડ યાના ં ઇ- ુબેર પોટલ ારા િશ ય િૃ ની રકમ તેઓના 
ખાતામા ંજમા કરાવવામા ંઆવશે આવા સજંોગોમા ં  િવ ાથ ના ંએકાઉ ટ બધં/ડોરમેટ થઇ ગયેલ િવ ાથ  
માટ તેનો ડટા પોટલ પરથી પરત આવતા એકાઉ ટને ફર થી ચા  ુકરાવવા ુ ંરહશે. 

20. ડ જટલ જુરાત પોટલના ો અ વયે જ ર જણાયે ડ જટલ જુરાત પોટલના હ પ ડ ક ન ં18002335500 

પર સપંક કરવાનો રહશે. 
 
   
  આ કાયવાહ  ઝડપી અને સમયમયાદામા ંકરવાની રહશે.  
 
 

                         - સહ   - 
મદદનીશ કિમ ર 
આદ િત િવકાસ 

અમદાવાદ  
બડાણ :-  



 
1. અ ેના ખાતાની ડ ટલ જુરાત પોટલમા ંસમાવેશ કરલ યોજનાઓની િવગત અને શરતો બાબત ુ ંપ ક – અ 
2. વષ 2019-20 કામગીર ુ ં“ માસવાર આયોજન “ ગે ુ ંપ ક. 
3. અ ુ ુચત જન િતઓ તથા અ ુ ુચત જન િત પૈક  અિતપછાત િતની યાદ . 
 
નકલ રવાના :- 
 
(1) આચાય ી .........................................................  
(2) તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ................................................ 
(3)  શાસના અિધકાર ી ....................................................... 
  
નકલ સિવનય રવાના:-  
 
(1) માન.કિમ ર ી, આદ િત િવકાસ, જુરાત રા ય ગાધંીનગર તરફ ણ સા ં 
(2) માન. જ લા િવકાસ અિધકાર ી, ( જ.પ.) અમદાવાદ, ગાધંીનગર, આણદં, ખેડા 
(3) જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ( જ.પ) અમદાવાદ, ગાધંીનગર, આણદં, ખેડા. આપના તાબા હઠળની તમામ 
શાળાના ંઆચાય ીઓને પ રપ મા ંજણાવેલ ચુનાઓ ુ ં ૂ તપણે પાલન કરવામા ંઆવે અને જ ર  સમયમયાદામા ં
કાયવાહ  કરવા આપની ક ાએથી ચૂનાઓ આપવાની ખાસ િવનતંી. 
(4) જ લા િશ ણાિધકાર ી(શહર/ ા ય) અમદાવાદ, ગાધંીનગર, આણદં, ખેડા આપના તાબા હઠળની તમામ શાળાના ં
આચાય ીઓને પ રપ મા ંજણાવેલ ચુનાઓ ુ ં ૂ તપણે પાલન કરવામા ંઆવે અને જ ર  સમયમયાદામા ંકાયવાહ  
કરવા આપની ક ાએથી ચૂનાઓ આપવાની ખાસ િવનતંી. 
................................................................................................................................................................ 

         OIGS              BOOK-POST 
                  િત, 

                                        આચાય ી/ ી સીપાલ ી, 
                                                     ....................................................... 

  ....................................................... 
  ....................................................... 
  ....................................................... 

 
રવાના:-  
મદદનીશ કિમ ર, આદ િત િવકાસની કચેર , એ લોક, છ ોમાળ, બ મુાળ  ભવન, લાલદરવા , 
અમદાવાદ-380001  



Digital Gujarat Portal મારફત Online કરવાની થતી યોજનાઓની િવગત (પ ક-અ) 

કિમ ર ી , આદ િત િવકાસની કચેર , ગાધંીનગર 

મ યોજના  ુનામ િત ધોરણ ુમાર ક યા િશ ય િૃત દર (વાિષક) 
વાિષક આવક 

મયાદા 
શાળાઓની િવગતો 

૧ 
VKY-153 

 PreMatric Scholarship For 
ST Student (Std: 1 to 8)  

ST (અનસુિૂચત 

જનજાિત) 

ધો.૧ થી ૫ કુમાર/ ક યા .૫૦૦/- 
આવક મયાર્દા 

નથી 

સરકારી, ખાનગી, અનદુાનીત 
સરકાર મા ય તમામ પ્રાથિમક 

શાળાઓ-આ મશાળાઓ 

ધો. ૬ થી ૮ કુમાર .૫૦૦/- 

ધો. ૬ થી ૮ ક યા .૭૫૦/- 

૨ 

VKY-153 
Most Backward Class 

Scholarship For ST  
Students (Std: 1 to 8) 

ST(માત્ર અનસુિૂચત 

જનજાિત પૈકી 
અિતપછાત જાિત) 

ધો ૧ થી ૮ કુમાર/ ક યા .૭૫૦/- 
આવક મયાર્દા 

નથી 

સરકારી, ખાનગી, અનદુાનીત 
સરકાર મા ય તમામ પ્રાથિમક 

શાળાઓ- આ મશાળાઓ 

૩ VKY-159 
 Uniform Assistance 

ST (અનસુિૂચત જન 

જાિત) 
ધો ૧ થી ૮ કુમાર/ ક યા .૬૦૦/- 

આવક મયાર્દા 
નથી 

સરકારી, ખાનગી, અનદુાનીત 
સરકાર મા ય તમામ પ્રાથિમક 

શાળાઓ –આ મશાળાઓ 

૪ 

VKY-153 
 Most Backward Class 

Scholarship For ST 
Students (Std: 9 to 10) 

ST (માત્ર અનસુિૂચત 

જનજાિત પૈકી 
અિતપછાત જાિત) 

ધો ૯ થી ૧૦ કુમાર/ ક યા .૧૦૦૦/- 
૨.૦૦ લાખથી 
વધ ુ આવક 

સરકાર મા ય તમામ સરકારી-ખાનગી 
શાળાઓ / અનદુાિનત મા યિમક 

શાળાઓ- ઉ ર બિુનયાદી 
આ મશાળાઓ 

૫ VKY-153  
 SCHOLARSHIP (9 TO 10) 

ST (અનસુિૂચત જન 

જાિત) 
ધો ૯ અને ૧૦ કુમાર/ ક યા .૭૫૦/- 

૨.૦૦ લાખથી 
વધ ુ આવક 

સરકાર મા ય તમામ સરકારી-ખાનગી 
શાળાઓ / અનદુાિનત મા યિમક 

શાળાઓ- ઉ ર બિુનયાદી 
આ મશાળાઓ 

૬ 
VKY-2 Umbrell scheme of 
Pre matric scholarship for 

9 & 10 th ST Student 

ST (અનસુિૂચત જન 

જાિત) 
ધો ૯ અને ૧૦ કુમાર/ ક યા 

હો ટેલર – ૪૫૦૦ 

ડે કોલર-૨૨૫૦ 

૨.૦૦ લાખ 

સધુીની આવક 

સરકાર મા ય તમામ સરકારી, 
ખાનગી, અનદુાનીત મા યિમક 

શાળાઓ, ઉ ર બિુનયાદી 
આ મશાળાઓ  

 



કિમ ર, આદ િત િવકાસની કચેર , ગાધંીનગર 
સરકાર  ાથિમક,મા યિમક શાળાઓ તેમજ અ દુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળાઓ(આ મશાળા) પાસેથી વષ:2019-20ની િશ ય િૃત/ગણવેશ સહાય 

યોજનાઓની Online દરખા ત મેળવવા બાબત  ુતેમજ જ લા કચેર એ કરવાની થતી કામગીર ુ ં“માસવાર આયોજન” 

અ. માસ શાળાઓની કામગીર  જ લા કચેર એ કરવાની કામગીર  NIC ારા થનાર કામગીર  

1 એિ લ-19 

ગત વષ 2018-19ની શાળાના લોગીનમાથંી કોઇ પોઝલ 

મોકલવાની બાક  હોય તો તે મોકલી આપવી 
(તા: 16/04/19 થી તા:30/04/19 ધુીમા)ં 

1) વષ 2018-19ની જ લાના લોગીનમા ંમળેલ પોઝલ 

મં ુર કરવી 
2) વષ 2018-19ના કોઇ Paymentના થયા હોય ક ા ટના 
અભાવે પે ડ ગ હોય તેવા બીલો બનાવી કુવણ ંકર .ુ 

િ મે ક િશ ય િૃત યોજનાઓના ગતવષના 
િવ ાથ ઓ  ુ 1 ધોરણ અપ ેડ કર  

િવ ાથ ઓને વષ 2019-20 માટ પોઝલ 

બનાવવા કુવા. 

2 
મે- ુન- 

2019 

1) વષ 2019-20 માટ NIC ારા 1 ધોરણ અપ ેડ કરલ 

( ાથિમક શાળાઓએ ધો:2થી8 તથા મા.શાળાઓએ ધો:10) 

િવ ાથ ઓની એ  તા:31/05/2019 ધુીમા ં ચેક કર  જો 
ધુારા વધારા કરવાની જ ર જણાય તો તે કરવા જો િવ ાથ એ 

શાળા છોડ  દ ધેલ હોય તો તેની  ડલીટ કર  પોઝલ 

બની શક તે માટ Online પોટલમા ંતૈયાર રાખવી. 
2) ધો:1, ધો:9 તેમજ બી  નવા િવ ાથ ઓની એ  

તા:30/06/2019 ધુીમા ં ણૂ કરવી 
3) ગત વષ E-payment થયેલા િવ ાથ ઓની 
િતવાર/યોજનાવાર Online પોઝલો એટ કર  

તા:30/06/2019 ધુી Higher Authority ને સે ડ કરવી. 

1) શાળાઓને તા:30/04/2019 ધુીમા ંમળ  ય તે ર તે 

પર પ  મોકલી આપવો. 
2) વષ 2018-19ના બાક  કુવણાની કામગીર  કરવી. 
3)તા:15/06/2019 થી શાળાઓ તરફથી વષ 2019-

20ની પોઝલો મ મ ઓનલાઇન મળતી ય તેમ તેમ 

િનયમો સુાર મં ુર ની કામગીર  કરવી. 
4) શાળાઓ સાથે સકંલન કર  તા:30/06/2019 ધુીમા ં
તમામ પોઝલ મેળવવાની કાયવાહ  ણૂ કરવી. 
5) મં ુર કરલ પોઝલના બીલો બનાવી Treasury 

કચેર મા ંર ુ  કરવા 

1) પોઝલ તથા બીલોના ટકિનકલ ો ુ ં
િનરાકરણ તથા Digital Gujarat Portal 
તથા IFMSના બીલો  ુ તા:30/04/2019 

ધુીમા ંર ક સીલેશન કર .ુ 
2)  િવ ાથ ઓ  ુ ગત વષ  ુ િશ ય િૃત  ુ

કુવ ુ ં તેઓના ખાતામા ં સી  ુ થયેલ હ  ુ

તેઓને પોઝલ સીધી જ બની ય તે ર તે 

પોટલમા ંઇફ ટ આપવી. 
3)  િવ ાથ ઓની એ  નવી થાય તેઓ ુ ં
બક વેર ફ કશન કર  પોઝલ બનવા માટ 

ઓપન કરાવવા. 

3 

ુલાઇ-

2019 

વષ 2019-20ના શાળાના બાક  િવ ાથ ઓની એ  કરવી 
તથા બાક  પોઝલો ઓનલાઇન સે ડ કરવી. 

વષ 2019-20ની િ મે ક િશ ય િૃત / ગણવેશ સહાયની 
પોઝલ િનયમો સુાર મં ુર કર  બીલો બનાવી ઝર મા ં

મોકલવા દા  80% િવ ાથ ઓની કામગીર  ણૂ કરવા 
આયોજન કર .ુ 

 

4 

ઓગ ટ-

સ ટ બર-

2019 

વષ 2019-20ના શાળાના બાક  િવ ાથ ઓની એ  કરવી 
તથા બાક  પોઝલો ઓનલાઇન સે ડ કરવી. 

વષ 2018-19 અને વષ 2019-20ની 100% િ મે ક 

િશ ય િૃત / ગણવેશ સહાયની પોઝલ િનયમો સુાર મં ુર 

કર  બીલો બનાવી ઝર મા ં મોકલી આપવા અને તમામ 

િવ ાથ ઓને કુવ ુ ંથઇ ય તે જુબ ુ ંઆયોજન કર .ુ 

 



(પ ક-અ)ની  ચૂનાઓ: 
- િવ ાથીર્ મળૂ ગજુરાતના અનસુિુચત જનજાિતના ંહોવા જોઇએ, અ ય રા યના િવ ાથીર્ઓએ તેઓના રા યમાથંી  

િશ યવિૃત યોજનાનો લાભ લેવાનો રહ ેછે. 
- ઉક્ત િશ યવિૃત યોજનાઓ પૈકી િવ ાથીર્ને  યોજનામા ંવધારે સહાય મળતી હોય તેવી યોજનાઓમા ંસમાવવાના 

રહશેે. 

- તમામ િવ ાથીર્ ગત વષર્ની પરીક્ષામા ં િનયમોનસુાર પાસ થયેલ હોવા જોઇએ અને િનયિમત િવ ાથીર્ઓની જ 

દરખા ત કરવાની રહશેે. 
- અમા ય શાળાઓએ િશ યવિૃ ની દરખા ત કરવી નહી અને તેમ છતા ંજો િશ યવિૃ ની દરખા ત કરવામા ંઆવશે તો 

 તે શાળા સામે કાયદેસરની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 
- સદરહુ ંિશ યવિૃતનો લાભ મેળવનાર િવ ાથીર્ને અ ય યોજના હઠેળ િશ યવિૃત મળવાપાત્ર નથી. 

- ધોરણ: ૯ અને ૧૦મા ં૨.૦૦ લાખ સધુીની આવક ધરાવતી યોજના વીકેવાય-૨ માટે આધાર કાડર્ હોવુ ંફરિજયાત છે. 

તથા આવકનો તથા જાિતનો દાખલો કેન કરી પોટર્લ પર અપલોડ કરવાનો રહશેે.   

- ઉક્ત તમામ શરતો માગર્દશર્ન પરુતી છે. આખરી અથર્ ધટન સરકાર ીના ઠરાવ મજુબ કરવાન ુરહશેે. 
- ધો.૧થી ૧૦મા ંઅિતપછાત (Most Backword) હઠેળ  િવ ાથીર્ની પેટાજાિત હળપિત, તળાિવયા, િસ , પઢાર, 

કોલચા, કોલધા, કાથોડ , કોટવાડ યા હોય તેજ અિતપછાતમા ંસમાવેલ હોય તે મજુબ ચકાસણી કરી દરખા ત 

કરવાની રહશેે.  

 
કામગીર ુ ં“માસવાર આયોજન” ની ચૂનાઓ: 

-  િવ ાથીર્ઓના પો ટ ઓફીસમા ંખાતા હોય તે િવ ાથીર્ઓના ખાતા પો ટલ બેંકમા ંતા કાિલક અસરથી ખોલાવી 
િવ ાથીર્ની એ ટ્રી પોટર્લમા ંઅપડેટ કરવાની રહશેે અ યથા તા કાિલક નવા બેંક ખાતા ખોલાવી િવ ાથીર્ની એંટ્રી 
પોટર્લમા ંઅપડેટ કરવાની રહશેે. 

-  િવ ાથીર્ઓની ઉંમર ૧૨ વષર્થી ઉપર હોય તેવા િવ ાથીર્ઓના આધારનબંર સાથે Postal Payment Bank મા ં“૦” 

ઝીરો બેલે સથી તા કાિલક બેંક ખાત ુખોલાવવા અંગેની કાયાર્વાહી કરવાની રહશેે. 
-  િવ ાથીર્ઓની ગત વષેર્ િડમા ડ ડ્રા ટથી િશ યવિૃત આવેલ હતી તેવા શાળાના તમામ િવ ાથીર્ઓનાને  તે બેંકનો 

સપંકર્  કરાવી િવ ાથીર્/િપતા-વાલીન ુખાત ુએક્ટીવ રહ ેતે મજુબની કાયર્વાહી કરવાની રહશેે.  િવ ાથીર્ઓના ગત વષેર્  
E-payment થયેલ હતા તેવા િવ ાથીર્ઓના ખાતા પણ ફ્રીઝ/ડોરમે ટ/બધં થઇ ગયેલ નથી તેની પણ ખાતરી કરવા 
િવ ાથીર્ઓ સાથે સકંલન કરી કાયર્વાહી કરી ખાતા એક્ટીવ રહ ેકરવાની રહશેે. 

- નવા િવ ાથીર્ઓના જો બેંક એકાઉ ટના હોય તો તેના િપતા/વાલીના બેંક ખાતા મેળવીને Student Entry પણૂર્ કરવી. 
એક િપતા/વાલીન ુબેંક એકાઉ ટ વધમુા ંવધ ુ૩ િવ ાથીર્ઓની એંટ્રીમા ંનાખી શકાશે. સૌ પ્રથમ તો  તે િવ ાથીર્ઓના 
બેંક ખાતા ખોલાવી Student Entry કરવાની રહશેે. જો તમામ પ્રય નો પછી જો કોઇ િવ ાથીર્ન ુબેંક ખાત ુખોલાવી 
શકાય તેમ ન હોય તો જ િપતા-વાલીના બેંક ખાતાની િવગત Student Entry કરતી વખતે નાખવાની રહશેે.  




