
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 33  ‚t.13-7-18 
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 
rð»tÞ :- Digital Gujarat Portal …h rþ»Þð]r‚/„ýðuþ ËntÞ Þtus™t™ty{÷ ƒtƒ‚. 

(ð»to 2018-19) (Website:https //www. digitalgujarat.gov.on) 

 

ËkŒ¼o :- (1) ™k.yòf/„-1/5/18-19/6564-6630 r™Þt{f©e y™w[wr[‚ òr‚ 
 fÕÞtý ‚t.7/7/18- yºtu™e f[uhe™t ytðf ™k.1260 9/7/18 ™tu …ºt 

  (2)  ™k.rs.™t.r™./rð.ò/rþ.ð]/18-19 rsÕ÷t r™Þt{f©e rðfË‚eòr‚ytu™t  

   fÕÞtý™e f[uhe ‚t.9/7/18 …ºt, yºtu™e f[uhe™t ytðf™k. 1310  
   ‚t.12/7/18 

 
ytÚte sýtððt™wk fu htßÞ-¼th‚ Ëhfth©e™e Þtus™tytu yk‚„o‚ ÷t¼tÚteo/rðãtÚteoytu™u rþ»Þð]r‚/ 

„ýðuþ ËntÞ™tu ÷t¼ ËeÄt ‚uytu™t ƒUf ¾t‚t{tk yuf s søÞtyuÚte ztÞhufx ƒu™eVex xÙtLËVh  (ze.ƒe.xe.) 
Úte [qfðe þftÞ ‚u nu‚wÚte htßÞ Ëhfth©e îtht Digital Gujarat Portal Þtus™tytu zuð÷tu… fhðt{tk 

ytðu÷ Au. ð»to 2018-19 ™wk þiûtrýf ð»to þY ÚtE „Þu÷ Au. íÞthu ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u Ëq[™t 
yt…ðt{tk ytðu Au fu Digital Gujarat Portal Þtus™t{tk rðãtÚteoytu™e ytu™÷tE™ ™ðe yuLxÙe/ sw™e 

yuLxÙe™e ¾htE 15/7/18 Úte 31/7/18 ËwÄe{tk …qýo fhðe, su MxwzLx hSMxh™e rð„‚tu Ë{ts fÕÞtý™e 
f[uheyuÚte ytðu÷ …rh…ºt™e {t„oŒŠþft{tk ƒ‚tððt{tk ytðu÷ Au. rðãtÚteoytu™e ytu™÷tE™ Œh¾tM‚ 

‚t.20/7/18 Úte 31/7/18 ËwÄe{tk Higher Authority ™u Online {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu.  
 rðãtÚteoytu™t ™t{,ƒukf yuftWLx ™kƒh, ƒukf™wk ™t{, ƒUf ƒútL[™wk ™t{, ytEyuVyuËËe ftuz ™e rð„‚tu 

Ëk…qýo yt…ðe VhSÞt‚ Au. ‚u™t ytÄthu s rðãtÚteoytu™t ¾t‚t{tk ËeÄe rþ»Þð]r‚™e hf{ s{t fhðt™e ntuÞ 
Au. rðãtÚteoytu™t ™t{{tk, ƒukf yuftWLx ™kƒh{tk, ƒukf™t ™t{{tk, ƒUf ƒútL[{tk ¼w÷, ytEyuVyuËËe ftuz 
¾tuxe yt…ðt{tk ytðþu y™u rþ»Þð]r‚ ¾tuxt ¾t‚t{tk ‚Útt rðãtÚteo™u rþ»Þð]r‚/ „ýðuþ ËntÞ ™nª {¤u ‚tu 
‚u™e Ë½¤e sðtƒŒthe su ‚u {wÏÞ rþûtf©e™e hnuþu, ‚u™e „k¼eh‚t…qðof ™tUÄ ÷uþtu.  
 yt ËtÚtu Ë{ts fÕÞtý™e f[uheytuyuÚte ytðu÷ …rh…ºt y™u {t„oŒŠþft ™e[u «{týu Au. su™t ytÄthu 
Digital Gujarat Portal Þtus™t{tk rðãtÚteoytu™u rþ»Þð]r‚/„ýðuþ ËntÞ™e ytu™÷tE™ yuLxÙe Íz…Úte 
Ë{Þ{ÞtoŒt{tk …qýo fhe þftÞ. 

 

‚t.13-07-18         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 
              þtË™trÄfthe 











ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ            ન.ંજિ.ના.નન./નિ.જા./નિ.વ/ૃ૧૮-૧૯/ 

અગત્યનુું/સમયમયાટદા             જિલ્લા નાયબ નનયામક 

                                                              નિકસતી જાનતઓના કલ્યાણની કચેરી, 
                                                              ઈ-બ્લોક, પહલેો માળ, બહુમાળી ભિન, 
                                                              મજુંશ્રી મીલ કમ્પાઉન્ડ, ગીરધરનગર, 
                                                              અસારિા, અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૬ 

                                                                                                        ફોન ન.ં- ૨૯૭૦૧૧૨૦ 
                                                              E-mail – dydir-ddw-ahm@gujarat.gov.in 
                                                              તા. ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 
  
પ્રનત, 
૧. જિલ્લા નિક્ષણાનધકારીશ્રી, અમદાિાદ િહરે/ગ્રામ્ય  

૨. જિલ્લા પ્રાથનમક નિક્ષણાનધકારીશ્રી, અમદાિાદ 

૩. તાલકુા પ્રાથનમક નિક્ષણાનધકારીશ્રી, ................................. 
૪. િાસનાનધકારીશ્રી, નગર પ્રાથનમક નિક્ષણ સનમનત, અમદાિાદ 

૫. અનદુાનનત િાળાઓ 

૬. આચાયયશ્રી, .......................................પે-સેન્ટર િાળા,  
 
         નિષય:-Digital Gujarat Portal પરનિષ્યવનૃિ/ગણિેિ સહાય યોિનાના અમલ બાબત. 
          (િષય ૨૦૧૮-૧૯) (Website: https://www.digitalgujarat.gov.in) 

શ્રીમાન,  

ઉપરોક્ત નિષય અન્િયે િણાિિાનુ ં કે, રાજ્ય સરકાર-ભારત સરકારશ્રીની યોિનાઓ અંતગયત 
લાભાથી/નિદ્યાથીઓને નિષ્યવનૃિ /સહાયનો લાભ સીધા તેઓના બેંક ખાતામા ંએક િ િગ્યાએથી ડાયરેકટ 
બેનીફીટ ટ્રાન્સફર (D.B.T.) થી ચકૂિી િકાય તે હતેથુી રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા Digital Gujarat Portal પર 
યોિનાઓ ડેિલોપ કરિામા ંઆિેલ છે. 

ઉક્ત પોટયલમા ંહાલ નિકસતી જાનત કલ્યાણની આ સાથેના પત્રક-અ મિુબની રાજ્ય સરકાર-ભારત 
સરકારશ્રીની નિષ્યવનૃિ/ગણિેિ સહાય યોિનાઓનો સમાિેિ કરિામા ંઆિેલ છે. અગાઉના િષે જે રીતે 
રાજ્ય સરકારશ્રીની યોિનાઓનો અમલ ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલ મારફત Online કરિામા ંઆિેલ હતો 
તે િ રીતે ચાલ ુિૈક્ષણણક િષયમા ંકરિાનો રહિેે. ચાલ ુિષે પોટયલમા ંજે સામાન્ય સધુારા િધારા કરિામા ં
આિેલ છે તેની સમિ આ સાથેની માગયદિયક સચૂનાઓના આધારે મેળિિાની રહિેે. આગામી િષય-
૨૦૧૮-૧૯ન ુિૈક્ષણણક િષય િરૂ થઇ ગયેલ છે ત્યારે તમામ આચાયયશ્રીને સચૂના આપિામા ંઆિે છે કે િષય 
૨૦૧૮-૧૯મા ં આ સાથનેા પત્રક-અ મિુબની યોિનાઓની દરખાસ્તો ઓનલાઇન નીચેની અંદાજિત 
તારીખો મિુબ કરિાની રહિેે. િષય ૨૦૧૮-૧૯મા ં આ સાથેના પત્રક મિુબની યોિના ઓફ લાઇન 
પત્રકોના આધારે મજુંર કરિામા ંઆિિે નડહ. જેની તમામ િાળાઓએ નોંધ લેિી. 

િાળાઓએ ઉક્ત પોટયલમા ં ઓનલાઇન એન્ટ્રી/દરખાસ્તો કેિી રીતે કરિી તે અંગેની તાલીમ 
અગાઉ આપિામા ંઆિેલ છે તેમ છિા પોટયલમા ંથયેલ સામાન્ય સધુારા િધારાના કારણે હિે કાયયિાહી 
કેિી રીતે કરિી તે અંગેની માગયદિયક સચૂનાઓ આ સાથે સામેલ છે. 
  

mailto:dydir-ddw-ahm@gujarat.gov.in
https://www.digitalgujarat.gov.in/


શાળાઓએ કરવાની થતી કાયટવાહી વવગતો નીચે મિુબ છે. તથા માગટદવશિકા સામેલ છે.  

૧. ચાલ ુિષય ૨૦૧૮-૧૯મા ં નિષ્યવનૃિ અને ગણિેિ સહાય યોિનાઓની પ્રપોઝલ સાથે િ બનિાની 
હોય ગણિેિ સહાય યોિનાની પ્રપોઝલ અલગથી બનાિિાની િરૂર રહતેી નથી. તમામ સરકારી 
અને અનદુાનનત પ્રાથનમક અને માધ્યનમક િાળાઓ, અનદુાનનત આશ્રમ િાળાઓને પોતાની િાળાના 
નિદ્યાથીઓની નિી એન્ટ્રી/જુની એન્ટ્રીની ખરાઇ તા:૧૫/૦૭/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીમા ં
પણૂય કરિી. Student Register  ની નિગતો માગયદનિિકામા ંબતાિિામા ંઆિેલ છે. 
તમામ નિદ્યાથીઓના આધારકાડયની નિગતો અિશ્ય આપિાની રહિેે. ધો. ૯ અને ૧૦ ના 
નિદ્યાથીઓની આધારકાડયની નિગત ફરજિયાત આપિાની રહિેે, આધારકાડયમા ંરહલે નિગતો જેિી કે 
િન્મ તારીખ, Name as per Aadhar ની ખરાઈ(verify) કયાય બાદ આગળની કામગીરી કરિા દેિે 
જેથી આધારકાડયની નિગતો ફરજિયાત છે. 

૨. િાળાઓએ નિષ્યવનૃિની ઓનલાઇન દરખાસ્ત તા:૨૦/૦૭/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીમા ં
Higher Authority ને Online મોકલી આપિાની રહિેે.  

તમામ િાળાઓએ અત્રેના ખાતાની આ સાથેના પત્રક-અ મિુબની યોિનાઓની યોિનાિાર 
દરખાસ્તો તા:૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીમા ં ઓનલાઇન કરી મોકલી આપિાની રહિેે. ઓનલાઇન 
દરખાસ્તો મોકલ્યા બાદ દરેક િાળાઓએ યોિનાિાર દરખાસ્તોની એક  નકલ પોતાની િાળાના 
રેકડયમા ંઅને અત્રેની જિલ્લા કચેરીને સદરહુ ંદરખાસ્તોની નકલ ફરજીયાત રજુ કરિાની રહિેે. 

 

શાળાએ ઓનલાઇન દરખાસ્ત કરવા માટે ધ્યાનમાું રાખવાના મદુ્દા: 
ઓનલાઇન દરખાસ્ત https://www.digitalgujarat.gov.in મારફત કરિાની રહિેે. 
તમામ િાળાઓને ગત િષયમા ંનિષ્યવનૃિની કામગીરી માટે ઉક્ત પોટયલના ID/Passwordઆપિામા ં

આિેલ િ છે જેની મદદથી નિષ્યવનૃિની ઓનલાઇન કામગીરી કરિાની રહિેે. અગાઉના િષયની કરેલ 
કામગીરીની નિગતો િોિા માટે ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલના લોગીનમા ં લોગીન થઇ િષય ૨૦૧૭-૧૮ 
નસલેક્ટ કરિાનુ ં રહિેે. તેમિ ચાલ ુ વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ની નિષ્યિૃનિ અને ગણિેિ સહાયની યોિના માટે 
ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલમા ંલોગીન થઇ લોગીન વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ વસલેક્ટ કરી, કામગીરી કરિાની રહિેે. 
ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલમા ંગયા િષે જે નિદ્યાથીઓનુ ંધોરણ હત ુ ં તેને પાસ ગણીને િષય ૨૦૧૮-૧૯મા ં
એક ધોરણ િધારીને સીધા િ ઉપરના ધોરણમા ંપ્રમોટ કરિામા ંઆિેલ છે. જેથી આશ્રાયયશ્રીએ નિદ્યાથીના 
ધોરણની ચકાસણી કરી ખરેખર નિદ્યાથી િાળામા ંઅભ્યાસ કરે છે કે કેમ તેની ખાત્રી કરી લેિાની રહિેે.  

િો કોઇ િાળા પોતાનો પાસિડય યાદ ન હોય તો તેિી િાળાઓએ “Forget Password” કરી નિો 
પાસિડય મેળિી લેિાનો રહિેે. (િો કોઇ િાળા પ્રથમ િખત િ લોગીન કરતા હોય તો તેના માટે િાળાનો 
DISE Code તઓેનો યઝુર આઇ.ડી રહિેે અન ેBy Default પાસિડય Abcd@123 રહિેે જે પ્રથમ િખતના 
લોગીન માટે રહિેે ત્યારબાદ િાળાએ લોગીન થયેથી પાસિડય બદલિાનો રહિેે.) 

 

જે િાળાઓએ આિ ડદન સધુી પોટયલમા ંલોગીન કરેલ ન હોય તે પ્રત્યેક િાળા/સસં્થાએ ડદન-૭મા ં
ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલમા ંપોતાના USER ID / Password થી પ્રથમ િખત લોગીન કરી લેિાન ુરહિેે. 

િાળાઓએ પોતાની િાળાના નિકસતી જાનતના સામાજિક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત િગય, આનથિક 
રીતે પછાત િગય, લઘમુનત અને નિચરતી નિમકુ્ત જાનતનાનિદ્યાથીઓની નિી એન્ટ્રી/જુની એન્ટ્રીની ખરાઇ 
તા:૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીમા ંપણૂય કરિાની રહિેે. (નસસ્ટમ દ્વારા ગત િષયના તમામ નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી 
એક ધોરણ UP (અપ) કરી િષય ૨૦૧૮-૧૯ માટે ઓટોમેટીક મકુિામા ંઆિેલ છે. જેથી િાળા/સસં્થાઓએ 
ગત િષયના નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી ફરી કરિાની રહતેી નથી. માત્ર ને માત્ર નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રીની ખરાઇ 
કરિાની રહ ેછે.એટલે કે િો કોઇ નિા કે અન્ય નિદ્યાથીની માડહતી ગત િષ ેક્ષનત િાળી એન્ટર થઇ ગયેલ 
હોય તો તેને સધુારી લેિાની રહિેે. િો કોઇ નિદ્યાથી િાળા છોડી અન્ય િાળામા ંગયેલ હોય તો તેિા 
નિદ્યાથીની એન્ટ્રી ફરજિયાત Delete કરિાની રહિેે. જે તે ધોરણમા ંનિા દાખલ થયેલા નિદ્યાથીની પરૂી 

https://www.digitalgujarat.gov.in/


એન્ટ્રી કરિાની રહિેે.   
 

નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી એક િખત કરિાની હોય નિદ્યાથીઓની તમામ મરજીયાત અને ફરજીયાત 
નિગતો અિશ્ય નાખિામા ંઆિે ત ેિધ ુયોગ્ય છે કારણ કે, આિતા િષે ફરીથી આ નિદ્યાથીના ધોરણ 
નસિાયની માડહતી બદલિાની રહતેી નથી નસિાય કે નિદ્યાથીએ અભ્યાસ છોડી દીધેલ હોય. 

તમામ નિદ્યાથીઓના બેંક એકાઉન્ટ નબંર, બેંકન ુનામ, બેંક બ્રાન્ચન ુનામ,  IFSC Codeની નિગતો 
આપિી ફરજીયાત છે કારણકે તેના િ આધારે નિદ્યાથીઓના ખાતામા ં સીધી નિષ્યવનૃિની રકમ િમા 
કરિાની હોય છે. વવદ્યાથીઓની બેંક ખાતાની વવગતો ખોટી આપવામાું આવશે અને વશષ્યવવૃિ અન્યના 
ખાતામાું િમા થશે તે અંગેની િવાબદારી શાળા/સુંસ્થાની રહશેે. 

 

તમામ નિદ્યાથીઓના આધારકાડયની નિગતો અિશ્ય આપિાની રહિેે. તમામ એન્ટ્રી કરી લીધા બાદ 
િાળાએ તમામ નિદ્યાથીઓની તમામ નિગત ઓનલાઇન ચેક કરી લેિી િો કોઇ નિગત Edit કરિાની 
િરૂર હોય તો દરખાસ્ત બનાવ્યા પહલેા િ Edit કરી લેિી. 
(૧) ત્યારબાદ સામાજિક અન ે િૈક્ષણણક રીતે પછાત િગય, આનથિક રીત ે પછાત િગય, લઘમુતી અને 

નિચરતી નિમકુ્ત જાનત અને અનત પછાત અને િધ ુપછાત (૨૪ જાનત)ના નિદ્યાથીઓને જે યોિના 
લાગ ુપડે તે મિુબ નિષ્યવનૃિની ઓનલાઇન દરખાસ્તો(Proposals) કરિી અને સબનંધત જિલ્લા 
કચેરીને ઓનલાઇન સબમીટ કરિી. 

(૨) ચાલ ુ િષે ધો:૧ થી ધો:૮ના પાત્રતા ધરાિતા નિદ્યાથીઓની ગણિેિ સહાયની પ્રપોઝલ 
નિષ્યવનૃિની પ્રપોઝલ સાથે િ તૈયાર થઇ િતી હોય ગણવેશ સહાયની પ્રપોઝલ ફરી બનાવવાની 
રહતેી નથી જેની નોંધ તમામ આચાયયશ્રીઓએ લેિા નિનતંી છે. 

(૩) ચાલ ુ િષે જિલ્લા નિક્ષણાનધકારીશ્રીઓ, જિલ્લા પ્રાથનમક નિક્ષણાનધકારીશ્રીઓ તેમિ આપના 
તાલકુાના તાલકુા પ્રાથનમક નિક્ષણાનધકારીશ્રીઓને પણ મોનીટરીંગ માટે ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલમા ં
Login થઇ User ID/Passward આપિામા ંઆિિે. જેથી સમય મયાયદામા ંચોકસાઇથી નિદ્યાથીની 
એન્ટ્રી, બેન્ક એકાઉન્ટની નિગતો તેમિ જે તે ખાતાની યોિનાઓ મિુબની ઓનલાઇન દરખાસ્તો 
કાળજી પિૂયક અને સમયસર કરિાની રહિેે.  

(4) ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલના પ્રશ્નો અન્િયે િરૂર િણાયે ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલના હલે્પ ડેસ્ક નબંર 
18002335500 પર સપંકય કરિાનો રહિેે. 

(5)   ગત િષે ૨૦૧૭-૧૮ મા ંજે તે નિદ્યાથીઓના ડ્રાફ્ટ આિેલ છે. તેિા નિદ્યાથીઓની બેંકની નિગતો 
દેખાિે નડહ આથી આિા નિદ્યાથીઓના બેંન્ક એકાઉન્ટની નિગતો Edit કરી ફરી સાચી નિગતો 
ફરજીયાત નાખંિાની રહિેે. 

(6)   સ્િનનભયર િાળાઓ નિષ્યવનૃિની દરખાસ્ત કરી િકિે નડહ પરંત ુજે િાળાઓ અમકુ ધોરણ સધુી 
ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ સ્ટેટસ ધરાિે છે તે િાળાઓએ તે ધોરણ સધુી અલગથી DISE કોડ મેળિિાનો 
રહિેે. ત્યાર બાદ િ તે દરખાસ્ત કરી િકિે. 

 

 

 

 

                                                                                (જે.એ.િઢિાણા) 

જિલ્લા નાયબ નનયામક 

નિકસતી જાનતઓના કલ્યાણની કચેરી 
અમદાિાદ જિલ્લો, અમદાિાદ 

 

 

 

બબિાણ: 



૧. અત્રેના ખાતાની પોટયલમા ંસમાિેિ કરેલ યોિનાઓની નિગત (પત્રક-અ) 
૨. ડડજિટલ ગિુરાત પોટયલની Online કામગીરી માટેની માગયદિયક સચૂનાઓ. 
 
નકલ સવવનય રવાના: 
૧. નનયામકશ્રી, નિકસતી જાનત કલ્યાણ, ગિુરાત રાજ્ય ગાધંીનગર તરફ જાણ સારૂ. 
૨. જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, અમદાિાદ 
૩. જિલ્લા નિકાસ અનધકારીશ્રી, અમદાિાદ 
૪. મ્યનુનસીપલ કનમશ્નરશ્રી, અમદાિાદ 



Details about the plans to be made online through Digital Gujarat Portal(Roll-A)(પત્રક-અ) 
Social Justice & Empowerment Department 

Director, Developing Caste Welfare, Gujarat State, Gandhinagar 
Plan for Primary School 

Sr. 
No. 

Scheme Name Caste Standard Male / Female 
Scholarship 

Rate 
(Annual) 

Uniform 
Assistance 

(Annual) 
Annual Income Limit 

School Details 
 

1 
BCK-76-77-85  
Pre. Matric Scholarship and Uniform 
Assistance(Std. 1 to 8)  

S.E.B.C. 

STD- 1 TO 5 Male / Female Rs.500/- Rs.600/- 
No Income Limit  

Government / Granted 
PrimarySchool& Ashram 
Shala 

STD- 6 TO 8 Male Rs.500/- Rs.600/- 
STD- 6 TO 8 Female Rs.750/- Rs.600/- 

2 
BCK-76  
Pre. Matric Scholarship  (Std. 9 to 10)  

S.E.B.C. STD- 9 TO 10 Male / Female Rs.750/- 0.00 Rural Rs.1,20,000/- 
Urben Rs.1,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

3 
BCK-76-351-85  
Pre. Matric Scholarship and Uniform 
Assistance (Std. 1 to 8)  

E.B.C. 

STD- 1 TO 5 Male / Female Rs.500/- Rs.600/- 

No Income Limit   
Government / Granted 
Primary School & Ashram 
Shala 

STD- 6 TO 8 Male Rs.500/- Rs.600/- 

STD- 6 TO 8 Female Rs.750/- Rs.600/- 

4 
BCK-76  
Pre. Matric Scholarship  (Std. 9 to 10)  

E.B.C. STD- 9 TO 10 Male / Female Rs.750/- 0.00 Rural Rs.1,20,000/- 
Urben Rs.1,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

5 
BCK-76 -85 
Pre. Matric Scholarship and Uniform 
Assistance (Std. 1 to 8)  

Minority 

STD- 1 TO 5 Male / Female Rs.500/- Rs.600/- 
No Income Limit   

Government / Granted 
Primary School & Ashram 
Shala 

STD- 6 TO 8 Male Rs.500/- Rs.600/- 
STD- 6 TO 8 Female Rs.750/- Rs.600/- 

6 
BCK-76  
Pre. Matric Scholarship  (Std. 9 to 10)  

Minority STD- 9 TO 10 Male / Female Rs.750/- 0.00 Rural Rs.1,20,000/- 
Urben Rs.1,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

7 
BCK-136 - 140  
Pre. Matric Scholarship (Std. 1 -8) NT-DNT 

STD- 1 TO 5 Male / Female Rs.500/- Rs.600/- 
No Income Limit   

Government / Granted 
Primary School & Ashram 
Shala 

STD- 6 TO 8 Male Rs.500/- Rs.600/- 
STD- 6 TO 8 Female Rs.750/- Rs.600/- 

8 
Dr. Ambedkar Pre. Matric Scholarship  
(Std. 9 - 10) NT-DNT STD- 9 TO 10 Male / Female Rs.1500/- 0.00 Rural Rs.2,00,000/- 

Urben Rs.2,00,000/- 
Government / Granted 
Secondary School 

9 
BCK-289  
Pre. Matric Scholarship for OBC Most 
Backward Class(Std. 1 - 8) 

OBC Most 
Backward 

Class 

D.S- 1 TO 8 
H.S.-3 TO 8 

Male / Female 
Rs.1500/- 
Rs.5500/- 

0.00 Rural Rs.2,50,000/- 
Urben Rs.2,50,000/- 

Government / Granted 
Primary School & Ashram 
Shala 

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

OBC Most 
Backward 

Class 

D.S- 9  TO 10 
H.S.-9 TO 10 

Male / Female 
Rs.1500/- 
Rs.5500/- 

0.00 Rural Rs.2,50,000/- 
Urben Rs.2,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

 



પ્રાથવમક, માધ્યવમક, આશ્રમ શાળા માટેેઃ-વર્ટ  ૨૦૧૮-૧૯  

(૧) S.E.B.C. (સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટ) (BCK-76-77-85 Pre. Matric Scholarship and Uniform Assistance(Std. 1 to 8)પ્રાથવમક શાળા, આશ્રમ શાળા 
S.E.B.C. (સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટ) (BCK-76 Pre. Matric Scholarship (Std. 9 to 10)માધ્યવમક શાળા 

  આ યોિનામાુંસામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટની ૧૪૬ પૈકી NT-DNTની ૪૦ જાવતઓ, અવત પછાત, વધ ુપછાતની ૨૪ જાવતઓ અને લઘમુવતની 
સા.શૈ.પ.વગટમાું સમાવેશ થતી ૩૧ જાવતઓને બાદ કરતાું જે જાવત બાકી રહતેેટલી જાવતઓની સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટના વવદ્યાથીઓની દરખાસ્ત 
કરવાની રહશેે.  

(૨) E.B.C. (બબન અનામત) BCK-76-351-85 Pre. Matric Scholarship and Uniform Assistance(Std. 1 to 8)પ્રાથવમક શાળા, આશ્રમ શાળા 
E.B.C. (બબન અનામત) BCK-76 Pre. Matric Scholarship (Std. 9 to 10) માધ્યવમક શાળા  

  આ યોિના કોઇપણ S.C. / S.T. / S.E.B.C. / MINORITY / NT/DNT વવગેરે કઇ કેટેગરીમાું સમાવેશ ન થતો હોય તેવી િનરલ જાવતના આવથિક રીતે પછાત 
વગટના વવદ્યાથીઓની દરખાસ્ત કરવાની રહશેે.  

(૩) MINORITY (લઘમુતી) BCK-76-85 Pre. Matric Scholarship and Uniform Assistance(Std. 1 to 8)પ્રાથવમક શાળા, આશ્રમ શાળા 
MINORITY (લઘમુતી) BCK-76 Pre. Matric Scholarship and Uniform Assistance(Std. 1 to 8)માધ્યવમક શાળા  

  આ યોિના ધાવમિક રીતે લઘમુવત – ૬, ભાર્ાડકય રીતે લઘમુતી – ૩અને સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટમાું સમાવેશ થતી ૩૧ જાવતઓ સડહત 
લઘમુવતમાું દરખાસ્ત કરવાની રહશેે. (દા.ત.- મસુ્લીમ વસપાઇ – સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટના છે પણ દરખાસ્ત લઘમુતીમાું કરવાની થાય છે.) 

(૪) NT/DNT (વવચરતી-વવમકુ્ત જાવત) BCK-136 - 140 Pre. Matric Scholarship (Std. 1 - 8)પ્રાથવમક શાળા, આશ્રમ શાળા 
NT/DNT (વવચરતી-વવમકુ્ત જાવત) Dr. Ambedkar Pre. Matric Scholarship (Std. 9 - 10)માધ્યવમક શાળા 

  આ યોિના સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગટની છે. પરુંત ુ૪૦ જાવત વવચરતી-વવમકુ્ત જાવતની છે. તેથી આવી ૪૦ જાવતના વવદ્યાથીઓની દરખાસ્ત 
વવચરતી-વવમકુ્ત જાવતમાું કરવાની રહશેે.  

(૫) અવત પછાત, વધ ુપછાત (સા.શૈ.પ.વગટ પૈકીની)BCK-289 Pre. Matric Scholarship for OBC Most Backward Class (Std. 1 - 8)પ્રાથવમક શાળા, આશ્રમ શાળા 
 અવત પછાત, વધ ુપછાત (સા.શૈ.પ.વગટ પૈકીની ૨૪ જાવતઓ) BCK-289 Pre. Matric Scholarship for OBC Most Backward Class (Std. 9 - 10) માધ્યવમક શાળા    

નોંધ: ઉપરોકત (૧) થી (પ) યોિનાઓમાું િણાવેલ જાવતનુું લીસ્ટ ડિજિટલ પોટટલ પર જે તે યોિનાના  DROP DROWN MENU માું છે.  
- વવદ્યાથી ગિુરાતના નાગરીક હોવા િોઇએ, અન્ય રાજ્યના વવદ્યાથીઓએ તેઓના રાજ્યમાુંથી  વશષ્યવવૃિ યોિનાનો લાભ લેવાનો રહ ેછે. 
- ઉક્ત વશષ્યવવૃિ યોિનાઓ પૈકી વવદ્યાથીને જે યોિનામાું વધારે સહાય મળતી હોય તેવી યોિનાઓમાું સમાવવાના રહશેે. 
- તમામ વવદ્યાથી ગત વર્ટની પરીક્ષામાું વનયમોનસુાર પાસ થયેલ હોવા િોઇએ અને વનયવમત વવદ્યાથીઓની િ દરખાસ્ત કરવાની રહશેે. 
- અમાન્ય શાળાઓએ વશષ્યવવૃિની દરખાસ્ત કરવી નહીઅને તેમ છતાું િો વશષ્યવવૃિની દરખાસ્ત કરવામાું આવશે તો જે તે શાળા સામે કાયદેસરની કાયટવાહી કરવામાું 

આવશે. 
- ઉક્ત તમામ શરતો માગટદશટન પરુતી છે. આખરી અથટ ધટન સરકારશ્રીના ઠરાવો  મિુબ કરવાન ુ રહશેે.



 



ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે 
પછાત વર્ટ(SEBC), આર્થિક રીતે પછાત વર્ટ (EBC), 
લઘમુતી (MINORITY), ર્વચરતી ર્વમકુ્ત જાર્ત (NTDNT) 

અને સા.શૈ.પ.વ પૈકી અર્ત-પછાત, વધ ુ પછાત જાર્ત 

(MOST BACKWARD CLASS) ના ર્વદ્યાથીઓ માટેની ર્િમેટ્રીક 
ર્શષ્યવરૃ્ત/ર્િવેશ સહાય યોિનાઓ માટે શાળાઓએ 
ઓનલાઇન એન્ટ્ટ્રી/દરખાસ્તો (Proposal) કરવા અંરે્ની 
અર્ત્યની માર્ટદશટક સચુનાઓ 

 
 
 
 
 
 

સામાજિક ન્ટ્યાય અને અર્િકારીતા ર્વભાર્ (S.J.E.D) 

ર્નયામકશ્રી, ર્વકસતી જાર્ત કલ્યાિ,ગિુરાત રાિય,ર્ાાંિીનર્ર 
 

 
 

Director Developing Caste Welfare 
Gujarat State,Gandhinagar 

 
 
 
 



ર્િમેટ્રીક ર્શષ્યવરૃ્ત/ર્િવેશ સહાય યોિનાઓ અંતર્ટત શાળાએ Digital 

Gujart Portal પર કરવાની થતી કામર્ીરીની પધ્િર્ત 

➔ https://www.digitalgujarat.gov.in વેબસાઇટ ઓપન કરવાથી નીચે 
મિુબની સ્રીન િોવા મળશે જ્યા Login બટન પર ક્લીક કરવ.ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ લોર્ીન પર ક્ક્લક કયાટ બાદ નીચે મિુબની સ્રીન િોવા મળશે જેમા “School 

Login / Institution Login” પર કલીક કરવ.ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digitalgujarat.gov.in/


 
➔ “School Login / Institution Login” પર કલીક કયાટ બાદ નીચે મિુબની 
સ્કીનમાાં િિાવ્યા મજુ્બ School Login પર ક્લીક રાખી તમામ શાળાઓને 
આપવામાાં આવેલ “User Name”, “Password”ની મદદથી લોર્ીન કરવાન ુરહશેે. 
તમામ શાળાઓને ર્ત વર્ટમાાં ર્શષ્યવરૃ્તની કામર્ીરી માટે ઉક્ત પોટટલના 
ID/Password આપવામાાં આવેલ િ છે જેની મદદથી ર્શષ્યવરૃ્તની ઓનલાઇન 
કામર્ીરી કરવાની રહશેે. િો કોઇ શાળા પોતાનો પાસવિટ યાદ ન હોય તો તેવી 
શાળાઓએ “Forget Password” કરી નવો પાસવિટ બનાવી લેવાનો રહશેે. (િો કોઇ 
શાળા િથમ વખત િ લોર્ીન કરતા હોય તો તેના માટે શાળાનો DISE Code 
તેઓનો  યઝુર આઇ.િી રહશેે અને By Default પાસવિટ તમામ શાળાઓને 
પરીપત્રથી િિાવવામાાં આવેલ છે તે રહશેે જે િથમ વખતના લોર્ીન માટે રહશેે 
ત્યારબાદ શાળાએ લોર્ીન થયેથી પાસવિટ બદલવાનો રહશેે.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔  ઉક્ત સ્કીન મજુ્બ ID-Password નાખી “Login” બટન પર ક્લીક કરતા નીચે 
મિુબની સ્રીન િોવા મળશે જેમા વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ સીલેક્ટ કરી લોર્ીન કરવાન ુ
રહશેે. જેથી નવા શૈક્ષણિક વર્ટમાાં કામર્ીરી કરી શકાશે. 
િો વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ સીલેક્ટ કરવામાાં આવશે તો વર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ટ દરમ્યાન જે 
કામર્ીરી કરેલ હતી તેની માડહતી ચકાશી શકાશે. પરાંત ુવર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ટ માટે 
દરખાસ્તો બનાવવાની કામર્ીરી થઇ શકશે નડહ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔  વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ સીલેક્ટ કયાટ બાદ નીચે મિુબની સ્રીન િોવા મળશે જે સ્રીન પરથી વર્ટ 
૨૦૧૮-૧૯ના શૈક્ષણિક વર્ટની કામર્ીરી થઇ શકશે. 
 
➔ અર્ાઉના વર્ટમાાં ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી અલર્ –અલર્ ખાત ુપાંસદ કરીને કરવાની હતી જ્યારે 
નવા વર્ટમાાં તેમા ફેરફાર કરીને એક િ િગ્યાએથી તમામ ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી થઇ શકે તેવી 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે. જે નીચેની સ્રીનમાાં િિાવેલ છે. 
 
➔  નીચેની સ્રીન મજુ્બ “Students Register”માાં િઇ “Students Entry” પર કલીક કરતા 
ર્વદ્યાથીની નવી એન્ટ્ટ્રી કરી શકાય છે. 
 
➔ ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી એક વખત કરવાની હોય ર્વદ્યાથીઓની તમામ મરજીયાત અને ફરજીયાત 
ર્વર્તો અવશ્ય નાખવામાાં આવે તે વધ ુ યોગ્ય છે કારિકે આવતા વરે્ ફરીથી આ ર્વદ્યાથીના 
િોરિ ર્સવાયની માડહતી બદલવાની રહતેી નથી ર્સવાય કે ર્વદ્યાથીએ અભ્યાસ છોિી દીિેલ હોય. 
 
➔ તમામ ર્વદ્યાથીઓના આિારકાિટની ર્વર્તો અવશ્ય આપવાની રહશેે. 
 
➔ તમામ ર્વદ્યાથીઓના બેંક એકાઉન્ટ્ટ નાંબર, બેંકન ુ નામ, બેંક બ્રાન્ટ્ચન ુ નામ,  IFC Codeની 
ર્વર્તો આપવી ફરજીયાત છે કારિકે તેના િ આિારે ર્વદ્યાથીઓના ખાતામાાં સીિા ર્શષ્યવરૃ્તની 
રકમ િમા કરવાની હોય છે. ર્વદ્યાથીઓની બેંક ખાતાની ર્વર્તો ખોટી આપવામાાં આવશે અને 
ર્શષ્યવરૃ્ત અન્ટ્યના ખાતામાાં િમા થશે તે અંરે્ની િવાબદારી શાળા/સાંસ્થાની રહશેે જેની તમામ 
શાળાઓએ નોંિ લેવાની રહશેે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔ શાળાઓએ પોતાની શાળાના ર્વદ્યાથીઓની નવી એન્ટ્ટ્રી/જુની એન્ટ્ટ્રીની ખરાઇ 
તા:૩૧/૦૭/૧૮ સિુીમાાં પિૂટ કરવાની રહશેે. (સીસ્ટમ દ્રારા ર્ત વર્ટના તમામ 
ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી એક િોરિ UP કરી વર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ઓટોમેટ્રીક મકુવામાાં 
આવનાર છે જેથી શાળા/સાંસ્થાઓએ ર્ત વર્ટના ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી ફરી કરવાની 
રહતેી નથી માત્ર ને માત્ર ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રીની ખરાઇ કરવાની રહ ેછે. એટલે કે િો 
કોઇ ર્વદ્યાથીની માડહતી ર્ત વરે્ ક્ષર્ત વાળી એન્ટ્ટર થઇ ર્યેલ હોય તો તેને સિુારી 
લેવાની રહશેે. 
 
➔ ર્વદ્યાથીઓની અર્ાઉની એન્ટ્ટ્રી Student Register → “Edit Student Entry” 
મેનમુાાં િઇને િોઇ શકાય છે / સિુારી શકાય છે / Delete કરી શકાય છે. 
 
➔ િો કોઇ ર્વદ્યાથી શાળા છોિી અન્ટ્ય શાળામાાં ર્યેલ હોય તો તેવા ર્વદ્યાથીની 
એન્ટ્ટ્રી ફરજિયાત Delete કરવાની રહશેે. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔  તમામ ર્વદ્યાથીઓની નવી એન્ટ્ટ્રી થઇ જાય તેમિ જુના ર્વદ્યાથીઓની ખરાઇ થઇ 
ર્યા બાદ નીચે મિુબની સ્રીનમા દશાટવ્યા િમાિે “Print Students Register” 
મેન ુપર ક્લીક કરી શાળાના તમામ ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી િોઇ શકાશે. અતે્ર િો કોઇ 
ર્વદ્યાથીની એન્ટ્ટ્રીમાાં ક્ષર્ત િિાય તો ફરી “Edit Student Entry” મેન ુપર ક્લીક કરી 
તેવા ર્વદ્યાથીની ર્વર્તો સિુારી લેવાની રહશેે.  

➔ અતે્રથી ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી PDF, Word, Excel ફોરમેટમાાં Extract કરી શકાય 
છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➔ ત્યારબાદ “Scheme Register” પર ક્લીક કરતા શાળાના તમામ ર્વદ્યાથીઓ 
જુદા-જુદા ખાતાની કઇ-કઇ યોિનામાાં Eligible થાય છે તેન ુલીસ્ટ િોઇ શકાય છે. 
આ Eligibility શાળાએ કરેલ ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રીના આિારે બને છે જેથી િો કોઇ 
ર્વદ્યાથી આ રજીસ્ટરમાાં અન્ટ્ય યોિનામાાં Display થતો હોય તો તેવા ર્વદ્યાથીની 
એંટ્રી Edit કરવાથી ર્વદ્યાથીની યોિના બદલી શકાશે. આ રજીસ્ટર નીચે મિુબની 
સ્રીનથી િોઇ શકાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ ઉક્ત તમામ કામર્ીરી જેવી કે ર્વદ્યાથીની એંટ્રી, અર્ાઉના ર્વદ્યાથીની ખરાઇ, જે 
ર્વદ્યાથીઓ શાળા છોિી ર્યેલ હોય તેઓને િીલીટ કરવાની કામર્ીરી, ર્વદ્યાથીઓન ુ
રજીસ્ટર ચેક કરવાની કામર્ીરી, ર્વદ્યાથી કઇ યોિનામાાં Eligible થાય છે તે 
રજીસ્ટર ચેક કરવાની કામર્ીરી પિૂટ થઇ ર્યા બાદ ર્વદ્યાથીઓની િપોઝલ 
બનાવવાની કામર્ીરી શરૂ કરવાની રહશેે 
 
 
 
 



➔ તમામ ખાતા (SC/ST/OBC /Defense)ની દરખાસ્ત (Proposal) બનાવવાની 
પધ્િર્ત એક િ જેવી છે. ઉદા. તરીકે ર્વકસતી જાર્ત ખાતાની દરખાસ્ત બનાવવાની 
પધ્િર્ત અતે્ર િિાવેલ છે. 
 
➔  નીચે મિુબની સ્રીનમાાં િિાવ્યા િમાિે “ SJED ➔ Director, Developing 

Caste Welfare ➔ Create Proposal “ મેન ુપર ક્લીક કરતા ર્વકસતી જાર્તના 
ર્વદ્યાથીઓની જુદી જુદી યોિનાઓની દરખાસ્તો અતે્રથી બનાવી શકાય છે. 

 

 
 
 
➔ અર્ાઉના વર્ટમાાં ર્િવેશ સહાયની તથા ર્શષ્યવરૃ્ત યોિનાની િપોઝલ અલર્-
અલર્ બનાવવામાાં આવતી હતી. પરાંત ુ ચાલ ુ વર્ટ: ૨૦૧૮-૧૯થી જે ર્વદ્યાથીને 
ર્િવેશ મળવાપાત્ર હશે તે ર્વદ્યાથીઓની ર્િવેશ સહાયની િપોઝલ ર્શષ્યવરૃ્ત 
યોિનાની િપોઝલની સાથે િ બની િશે. જેથી ર્િવેશ સહાય યોિનાની િપોઝલ 
અલર્થી બનાવવાની િરૂરીયાત રહતેી નથી. 
 
 
 
 



➔ “Create Proposal” મેન ુપર ક્લીક કરતા નીચે મિુબની સ્રીન િોવા મળશે 
જ્યાથી “Scheme Name” પાંસદ કરી “Show” બટન પર ક્લીક કરતા શાળાએ જે 
ર્વદ્યાથીઓની એન્ટ્ટ્રી કરેલ હતી તે પૈકી જે ર્વદ્યાથી સીલેક્ટ કરેલ યોિનામાાં 
Eligible થતો હશે તે ગ્રીિમાાં દેખાશે. અતે્રથી તે ર્વદ્યાથીઓને સીલેક્ટ કરી “Add to 

Proposal From Grid” મેન ુપર ક્લીક કરી િપોઝલમાાં એિ કરી િપોઝલ બનાવી 
શકાય છે.  આવી િપોઝલ ને “SJED ➔ Director, Developing Caste Welfare 

➔ Proposal Detail “ મેનમુાાં િઇને સેન્ટ્િ કરી શકાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
➔ ઉક્ત સ્કીનમાાં િિાવ્યા મિુબ “SJED ➔ Director, Developing Caste 

Welfare ➔ Proposal Detail “ મેનમુાાં િઇ િપોઝલ સેન્ટ્િ કરી શકાય છે, િો 
િપોઝલમાાં કોઇ ર્વદ્યાથી પાછળથી ઉમેરવો હોય તો “Edit” બટન પર ક્લીક કરી 
ઉમેરી શકાય છે, િો િપોઝલ Delete કરવી હોય તો Delete કરી શકાય છે. તેમિ 
િો િપોઝલ સેન્ટ્િ કરી દીિેલ હોય અને પાછળથી કોઇ સિુારો િિાયો હોય અને 
ઉચ્ચકક્ષાએથી તે િપોઝલ પર કોઇ ર્નિટય ન લેવાયેલ હોય તો “Withdraw” 
બટનની મદદથી િપોઝલ પરત ખેચી સિુારો વિારો પિ કરી શકાય છે. 
 
➔ િીઝીટલ ગિુરાત પોટટલના િશ્નો અન્ટ્વયે િરૂર િિાયે િીઝીટલ ગિુરાત 
પોટટલના હલે્પ િેસ્ક નાં 18002335500 પર સાંપકટ  કરવાનો રહશેે.  
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