
પરીપત્ર 

ડિઝીટલ ગજુરાત પોટટલ     ન.ંનાનનઅજાક/૧૬-૧૭/૧૧૧૪ 

અગત્યનુ/ંસમયમયાટદા    નાયબ નનયામક અન.ુજાનત કલ્યાણની કચેરી 
         સી/૬, બહુમાળી મકાન, નાનપરુા, સરુત  

ફોન:૦૨૬૧ ૨૪૬૪૪૩૦  

Email: swo-sur@gujarat.gov.in. 

તા: ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ 

 

પ્રનત, 
આચાયટશ્રી, 
તમામ શાળાઓ(ધોરણ ૧ થી ૧૦)  

  

નિષય:- Digital Gujarat Portal (Common Service Portal)મ ાં આગમી વર્ષ:૨૦૧૭-૧૮ 

  પ્રવેશોત્સવ-૧૭મ ાં નશષ્યવનૃિ/ ગણિેશ સહાય યોજનાના અમલ બાબત 

 

સનિનય ઉપરોક્ત નિષય અન્િયે જણાિિાનુ ં કે રાજ્ય સરકારશ્રીની યોજનાઓ અંતગટત 
લાભાથી/નિદ્યાથીઓને નશષ્યવનૃત/સહાયનો લાભ સીધા તેઓના બેંક ખાતામા ંએક જ જગ્યાએથી 
ચકુિી શકાય તે હતે ુ થી રાજ્ય સરકારશ્રી દ્રારા Digital Gujarat Portal (Common Service 

Portal) િેિલોપ કરિામા ંઆિેલ છે. 
ઉક્ત પોટટલમા ંઅગાઉ ૫ નપ્રમેટ્રીક નશષ્યવનૃત યોજનાઓનો સમાિેશ કરિામા ંઆિેલ હતો 

ત્યાર બાદ ૨ નિી યોજનાઓ સડહત અનસુચૂચત જાનત કલ્યાણ ખાતાની આ સાથેના પત્રક-અ મજુબ 
૭ યોજનાઓનો સમાિેશ કરિામા ં આિેલ છે. અત્રેના ખાતાની આ સાથેના પત્રક-અ મજુબની 
યોજનાઓનો આગામી િષટ ૨૦૧૭-૧૮થી Website: https://www.digitalgujarat.gov.in 

મારફત Online દરખાસ્તો મેળિી અમલ કરિાનો થાય છે. િષટ ૨૦૧૭-૧૮થી આ સાથેના પત્રક 
મજુબની યોજના ઓફ લાઇન પત્રકોના આધારે મજુંર કરિામા ં આિાશે નડહ જેની તમામ 
શાળાઓએ નોંધ લેિી. 

શાળાઓએ ઉક્ત પોટટલમા ંઓનલાઇન એન્ટ્રી/દરખાસ્તો કેિી રીતે કરિી તે અંગેની તાલીમ 
જજલ્લા કક્ષાએ તા: ૩૦/૧૨/૨૦૧૬.ના રોજ આપિામા ં આિેલ છે. તમામ શાળાઓને આથી 
જણાિિામા ંઆિે છે કે િષટ ૨૦૧૭-૧૮ માટે પત્રક-અ મજુબની યોજનાઓમા ં પાત્રતા ધરાિતા 
અનસુચૂચત જાનતના નિદ્યાથીઓની Digital Gujarat Portalમ ાં દરખ સ્ત કરવ  અંગેની ક મગીરી 
નીચે મજુબન  ક ર્ષક્રમ પ્રમ ણે કરવ ની રહશેે. 

 શાળાઓએ પોતાની શાળાના નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી તા: ૩૧/૦૩/૧૭ સધુીમા ંપણૂટ કરિી. 
 શાળાઓએ નશષ્યવનૃતની ઓનલાઇન દરખાસ્ત તા: ૦૧/૦૪/૧૭થી ૨૯/૦૪/૧૭ 

સધુીમા ંબનાિી સબંનધત કચેરીને પહોચાિિી. 



 નશષ્યવનૃત યોજનાની એન્ટી કયેથી પોટટલમા ંધો-૧ થી ધો-૮ના ગણિેશ સહાયની એન્ટ્રી 
બાય ડિફોલ્ટ થઇ જશે માત્ર ગણિેશ સહાયની પ્રપોઝલ કરિાની રહશેે. 

 જજલ્લા કક્ષાએ દરખાસ્તો ચકાસણી/મજુંરીની કામગીરી તા: ૦૧/૦૫/૧૭ થી 
તા:૩૧/૦૫/૧૭ સધુીમા ંપણૂટ કરિી. 

 જજલ્લા કક્ષાએ ચકુિણીની પ્રડકયા તા: ૦૧/૦૬/૧૭થી તા: ૧૫/૦૬/૧૭ સધુીમા ંપણૂટ  
કરિી 

તમામ શાળાઓએ અત્રેના ખાતાની આ સાથેના પત્રક-અ મજુબની યોજનાઓની યોજનાિાર 
દરખાસ્તો તા:૨૯/૦૪/૨૦૧૭ સધુીમા ં ઓનલાઇન કરી મોકલી આપિાની રહશેે. ઓનલાઇન 
દરખાસ્ત મોકલ્યા બાદ પેસેન્ટર શાળા/ગ્રાન્ટ ઇન એઇિ શાળાઓએ પોતાની શાળાના દરખાસ્ત 
પત્રકોની બે નકલ સહી/નસક્કા સાથે અતે્રની કચેરીએ પહોંચાિિાના રહશેે. (પે સેન્ટર શાળાઓએ 
તેઓના તાબા હઠેળની શાળાઓના યોજનાિાર પત્રકો એકઠા કરી પહોંચાિિાના રહશેે.) 

 

શ ળ એ ઓનલ ઇન દરખ સ્ત કરવ  મ ટે ધ્ર્ નમ ાં ર ખવ ન  મદુ્દ : 
- ઓનલાઇન દરખાસ્ત https://www.digitalgujarat.gov.in મારફત કરિાની રહશેે. 
- શાળા માટે DISE Code તેઓનો  યઝુર આઇ.િી છે અને Abcd@1234 પાસિિટ છે. સદરહુ ં

પાસિિટ માત્ર પ્રથમ િખતના લોગીન માટે રહશેે ત્યારબાદ શાળાએ લોગીન થયેથી 
પાસિિટ બદલિાનો રહશેે. 

- પ્રત્યેક શાળા/સસં્થાએ ડદન-૧મા ં િીઝીટલ ગજુરાત પોટટલમા ં પોતાના યઝુર 
આઇ.િી./પાસિિટથી પ્રથમ િખત લોગીન કરી લેિાન ુરહશેે. 

- ટે્રનીંગ પ્રોગ્રામમા ંજે મજુબ ટે્રનીગ આપિામા ંઆિેલ છે તે મજુબ પેસેન્ટર શાળાઓએ તેની 
પેટા શાળાના આચાયટન ેતાલામી આપી, તમામ શાળાઓએ તમામ નિદ્યાથીઓની િેટા એન્ટ્રી 
તા:૩૧/૦૩/૨૦૧૭ સધુીમા ંપરુી કરિાની રહશેે. 

- નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી એક િખત કરિાની હોય નિદ્યાથીઓની તમામ મરજીયાત અન ે
ફરજીયાત નિગતો અિશ્ય નાખિામા ંઆિ ેતે િધ ુયોગ્ય છે. કારણકે આિતા િષે ફરીથી 
આ નિદ્યાથીના ધોરણ નસિાયની માડહતી બદલિાની રહતેી નથી નસિાય કે નિદ્યાથીએ 
અભ્યાસ છોિી દીધેલ હોય. 

- તમામ નિદ્યાથીઓના બેંક એકાઉન્ટ નબંર, બેંકન ુનામ, બેંક બ્રાન્ચન ુનામ,  IFC Codeની 
નિગતો આપિી ફરજીયાત છે કારણકે તેના જ આધારે નિદ્યાથીઓના ખાતામા ં સીધા 
નશષ્યવનૃતની રકમ જમા કરિાની હોય છે. નિદ્યાથીઓની બેંક   ખાતાની નિગતો ખોટી 
આપિામા ંઆિશે અને નશષ્યવનૃત અન્યના ખાતામા ંજમા થશે તે    અંગેની જિાબદારી 
શાળા/સસં્થાની રહશેે. 

- તમામ નિદ્યાથીઓના આધારકાિટની નિગતો અિશ્ય આપિાની રહશેે. 



- તમામ એન્ટ્રી કરી લીધા બાદ શાળાએ તમામ નિદ્યાથીઓની તમામ નિગત ઓનલાઇન ચેક 
કરી લેિી જો કોઇ નિગત Edit કરિાની જરૂર હોય તો દરખાસ્ત બનાવ્યા પહલેા જ Edit કરી 
લેિી. 

- ત્યારબાદ જે જાનતના નિદ્યાથીઓને જે યોજના લાગ ુપિે તે મજુબ નશષ્યવનૃતની ઓનલાઇન 
દરખાસ્તો કરિી અને સબનંધત જજલ્લા કક્ષાએ સબમીટ કરિી. 

- ગણિેશ સહાયની પ્રપોઝલ પણ ઓનલાઇન સબમીટ કરિાની રહશેે. ગણિેશ સહાય 
યોજનાના નિદ્યાથીઓની એન્ટ્રી ફરી કરિાની રહતેી નથી. ગણિેશ સહાય યોજનાની 
દરખાસ્ત બનાિતી િખતે આપોઆપ પાત્રતા ધરાિતા નિદ્યાથીઓની દરખાસ્ત બની જશે. 

- ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ સધુી દરખાસ્ત (Proposal) બનાિિાની પ્રેક્ટીસ કરી શકાશે. 
તા:૩૦/૦૩/૧૭ સધુી બનાિિામા ંઆિેલ પ્રપોઝલ તા:૩૧/૦૩/૧૭ના રોજ િીલીટ કરી 
દેિામા ંઆિશે. (માત્ર દરખાસ્ત (Proposal) િીલીટ કરિામા ંઆિશે એન્ટ્રી િીલીટ કરિામા ં
આિશે નડહ.) 

- િીઝીટલ ગજુરાત પોટટલના પ્રશ્નો અન્િયે જરૂર જણાયે િીઝીટલ ગજુરાત પોટટલના હલે્પ 
િેસ્ક ન ં૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર સપંકટ કરિાનો રહશેે.  

 

                          નાયબ નનયામક 

    અનસુચુચત જાનત કલ્યાણ   

                                                                          સરુત  

ચબિાણ: 
૧. અત્રેના ખાતાની પોટટલમા ંસમાિેશ કરેલ યોજનાઓની નિગત અને શરતો (પત્રક-અ અને પત્રક-બ) 
૨. અન.ુજાનતઓ અને અનસુચૂચત જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતની યાદી   
૩. અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ િાલીના બાળકોને નશષ્યવનૃત અંગેન ુફોમટ. 
૪. બીસીકે-૩૫ (૩૨૯) ભારત સરકારશ્રીની નપ્રમેટ્રીક નશષ્યવનૃત યોજનાન ુનશષ્યવનૃિ ફોમટ  
 
 

 

 



Digital Gujarat Portal મ રફત Online કરવ ની થતી ર્ોજન ઓ વવગત (પત્રક-અ) 
સ મ જજક ન્ર્ ર્ અને અવિક રીત  વવભ ગ 

વનર્ મક, અનસુચૂચત જાવત કલ્ર્ ણ, ગ ાંિીનગર 

ક્રમ ર્ોજન ન ુન મ જાવત િોરણ કુમ ર કન્ર્  વશષ્ર્વવૃત દર (વ વર્િક) 
વ વર્િક આવક 

મર્ ષદ  
શ ળ ઓની વવગતો 

૧ 
બીસીકે-૨/૭૧ 

નપ્ર.એસ.એસ.સી. નશષ્યવનૃિ 
અન.ુજાનત 

ધો.૧ થી ૫ કુમાર/ કન્યા રૂ.૫૦૦/- 

આિક મયાટદા 
નથી 

સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી 
પ્રાથનમક-માધ્યનમક શાળા 

ધો. ૬ થી ૮ કુમાર રૂ.૫૦૦/- 

ધો. ૬ થી ૮ કન્યા રૂ.૭૫૦/- 

ધો. ૯ થી ૧૦ કુમાર/ કન્યા રૂ.૭૫૦/- 

૨ 

બીસીકે-૧૭ 

અન.ુજાનત પૈકી અનતપછાત 
જાનતના નિધાથીઓને ખાસ 

નશષ્યવનૃિ 

અન.ુજાનત ધો ૧ થી ૮ કુમાર/ કન્યા રૂ.૭૫૦/- 
આિક મયાટદા 

નથી 
સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી 

પ્રાથનમક શાળા 

૩ 

બીસીકે-૧૭એ 

અન.ુજાનત પૈકી અનતપછાત 
જાનતના નિધાથીઓને ખાસ 

નશષ્યવનૃિ 

અન.ુજાનત ધો ૯ થી ૧૦ કુમાર/ કન્યા રૂ.૧૦૦૦/- 
આિક મયાટદા 

નથી 
સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી 

માધ્યનમક શાળા 

૪ 
બીસીકે-૧૬ 

ગણિેશ સહાય 
અન.ુજાનત ધો ૧ થી ૮ કુમાર/ કન્યા રૂ.૩૦૦/- 

આિક મયાટદા 
નથી 

સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી 
પ્રાથનમક શાળા 

૫ 
બીસીકે-૪ અસ્િચ્છ 

વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ િાલીના 
બાળકોને નશષ્યવનૃત  

અસ્િચ્છ 
વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ 

િાલીના બાળકો 
ધો ૧ થી ૧૦ કુમાર/કન્યા 

હોસ્ટેલરને રૂ.૮૦૦૦/- 

િસે્કોલરને રૂ.૧૮૫૦/- 
આિક મયાટદા 

નથી 
સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી  

માધ્યનમક શાળા 

૬ 
બીસીકે-૩૫ (૨૩૯) ભારત 

સરકારશ્રીની નપ્રમેટ્રીક નશષ્યવનૃત 
અન.ુજાનત ધો-૯ થી ૧૦ કુમાર/કન્યા 

હોસ્ટેલરને રૂ.૪૫૦૦/- 

િસે્કોલરને રૂ.૨૨૫૦/- 
આિક મયાટદા 
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- 

સરકારી / અનદુાનનત / ખાનગી 
માધ્યનમક શાળા 

Digital Gujarat Portal મ રફત Online કરવ ની થતી ર્ોજન ઓની સ મ ન્ર્ શરતો (પત્રક-બ) 
સ મ જજક ન્ર્ ર્ અને અવિક રીત  વવભ ગ 



વનર્ મક, અનસુચૂચત જાવત કલ્ર્ ણ, ગ ાંિીનગર 

ક્રમ ર્ોજન ન ુન મ સ મ ન્ર્ શરતો 

૧ 
બીસીકે-૨/૭૧ 

નપ્ર.એસ.એસ.સી. નશષ્યવનૃિ 

- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૧૦ના અનસુચૂચત જાનતના નિદ્યાથીઓને લાભ આપિાનો રહશેે. 
- સદર યોજનામા ંઅન.ુજાનત પૈકી અનતપછાત અનસુચૂચત જાનતના બાળકોનો સમાિેશ કરિાનો નથી. 
- સદર યોજનામા ંજે નિદ્યાથીના િાલી અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ હોય તેિા નિદ્યાથીનો સમાિેશ કરિાનો નથી. 
- સદર યોજનામા ંધો-૯ અને ૧૦ ના જે અનસુચૂચત જાનતના નિદ્યાથીઓના િાલીની આિક રૂ.૨.૦૦ લાખથી િધારે હોય તેનો જ 

સમાિેશ કરિાનો છે. રૂ.૨.૦૦ લાખથી ઓછી આિક િાળા નિદ્યાથીઓને બીસીકે-૩૫ યોજનામા ંસમાિિાના રહશેે. 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા નથી. 
- સદરહુ ંનશષ્યવનૃતનો લાભ મેળિનાર નિદ્યાથીને અન્ય નશષ્યવનૃત મળિાપાત્ર નથી.  

૨ 

બીસીકે-૧૭ 

અન.ુજાનત પૈકી અનતપછાત 
જાનતના નિધાથીઓને ખાસ 

નશષ્યવનૃિ 

- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૮ના અનસુચૂચત જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતના નિદ્યાથીઓને લાભ આપિાનો રહશેે 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા નથી. 
- સદરહુ ંનશષ્યવનૃતનો લાભ મેળિનાર નિદ્યાથીને અન્ય નશષ્યવનૃત મળિાપાત્ર નથી. 

૩ 

બીસીકે-૧૭એ 

અન.ુજાનત પૈકી અનતપછાત 
જાનતના નિધાથીઓને ખાસ 

નશષ્યવનૃિ 

- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ંયોજનામા ંધો-૯ થી ૧૦ના અનસુચૂચત જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતના નિદ્યાથીઓને લાભ આપિાનો રહશેે 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા નથી. 
- સદર યોજનામા ંધો-૯ અને ૧૦ અનસુચૂચત જાનત પૈકી અનતપછાત જાનતના જે નિદ્યાથીઓના િાલીની આિક રૂ.૨.૦૦ લાખથી 

િધારે હોય તેનો જ સમાિેશ કરિાનો છે. રૂ.૨.૦૦ લાખથી ઓછી આિક િાળા નિદ્યાથીઓને બીસીકે-૩૫ યોજનામા ંસમાિિા. 
- સદરહુ ંનશષ્યવનૃતનો લાભ મેળિનાર નિદ્યાથીને અન્ય નશષ્યવનૃત મળિાપાત્ર નથી. 
-  

૪ 
બીસીકે-૧૬ 

ગણિેશ સહાય 

- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૮ના અનસુચૂચત જાનતના નિદ્યાથીઓને લાભ આપિાનો રહશેે. 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા નથી. 
- બીસીકે ૨/૭૧, બીસીકે-૧૭, બીસીકે-૪ ના ધો-૧ થી ૮ના નિદ્યાથીઓને આ યોજનાનો લાભ આપિાનો રહશેે. 

૫ 
બીસીકે-૪ અસ્િચ્છ 

વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ િાલીના 
- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ંયોજનામા ંધો-૧ થી ૧૦ના નિદ્યાથીઓકે જેઓના િાલી અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંજોિાયેલા હોય તેઓને લાભ આપિાનો 



બાળકોને નશષ્યવનૃત  રહશેે 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા નથી. 
- સદરહુ ંયોજના નિદ્યાથીઓન ુનનયત ફોમટ ભરી સાધનનક પરુાિા મેળિી શાળા કક્ષાએ રાખિાના રહશેે. (નનયત ફોમટ કચેરીમાથંી 

મેળિી લેિાના રહશેે.) 
- સદરહુ ંનશષ્યવનૃતનો લાભ મેળિનાર નિદ્યાથીને અન્ય નશષ્યવનૃત મળિાપાત્ર નથી. 

૬ 
બીસીકે-૩૫ (૨૩૯) ભારત 

સરકારશ્રીની નપ્રમેટ્રીક નશષ્યવનૃત 

- ગત િષટની પરીક્ષામા ંનનયમોનસુાર પાસ થયેલ અને નનયનમત નિદ્યાથીઓની જ દરખાસ્ત કરિાની રહશેે. 
- સદરહુ ં યોજનામા ં ધો-૯ થી ૧૦ના અનસુચૂચત જાનતના નિદ્યાથીઓ કે જેઓના િાલીન આિક રૂ. ૨.૦૦લાખ થી ઓછી હોય 

તેઓને લાભ આપિાનો રહશેે. 
- સદરહ ુયોજનામા ંઆિક મયાટદા રૂ. ૨.૦૦લાખ છે. 
- સદરહુ ંયોજના નિદ્યાથીઓન ુનનયત ફોમટ ભરી સાધનનક પરુાિા મેળિી શાળા કક્ષાએ રાખિાના રહશેે. (નનયત ફોમટ કચેરીમાથંી 

મેળિી લેિાના રહશેે.) 
- સદરહુ ંનશષ્યવનૃતનો લાભ મેળિનાર નિદ્યાથીને અન્ય નશષ્યવનૃત મળિાપાત્ર નથી. 

નોંધ: 
- ઉક્ત નશષ્યવનૃત યોજનાઓ પૈકી નિદ્યાથીને જે યોજનામા ંિધારે સહાય મળતી હોય તેિી યોજનાઓમા ંસમાિિાના રહશેે 

- નિદ્યાથી ગજુરાતના નાગરીક હોિા જોઇએ. 
- પરપ્રાતંના નિદ્યાથીઓને તેઓના પ્રાતંમા ંનશષ્યવનૃત યોજનાનો લાભ લેિાનો રહ ેછે. 
- અમાન્ય શાળાઓએ નશષ્યવનૃિની દરખાસ્ત કરિી નહી. અને તેમ છતા ંજો નશષ્યવનૃિની દરખાસ્ત કરિામા ંઆિશે તો જે તે શાળા સામે કાયદેસરની કાયટિાહી કરિામા ં

આિશે. 
-   ઉક્ત તમામ શરતો માગટદશટન પરુતી છે. આખરી અથટ ધટન સરકારશ્રીના ઠરાિ મજુબ કરિાન ુરહશેે. 


