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ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ પર S.E.B.C., 

E.B.C., MINORITY, NTDNT, MOST 

BACKWORD CLASSES વિદ્યાર્થીઓ 
માટેની વિ.મેટ્રીક વિષ્યવવૃત/ગણિેિ 
સહાય યોિનાઓ માટે િાળાઓએ 

િર્ટ:૨૦૨૦-૨૧માાં ઓનલાઇન 
એન્ટ્ટ્રી/દરખાસ્તો (Proposal) કરિા 

અંગેની અગત્યની માગટદિટક સચુનાઓ 

 
(િર્ટ: ૨૦૨૦-૨૧) 

 

 
 

વનયામક, વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગિુરાત રાિય, ગાાંધીનગર 

Director Developing Caste Welfare, Gujarat State, Gandhinagar 
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વિ.મેટ્રીક વિષ્યવવૃત/ગણિેિ સહાય યોિનાઓ અંતગટત િાળાએ Digital 

Gujart Portal પર કરિાની ર્થતી કામગીરીની પધ્ધવત 

 https://www.digitalgujarat.gov.in િેબસાઇટ ઓપન કરિાર્થી નીચે 
મિુબની સ્રીન િોિા મળિે જ્યા Login બટન પર ક્લીક કરવ.ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 લોગીન પર ક્ક્લક કયાટ બાદ નીચે મિુબની સ્રીન િોિા મળિે જેમા “School 

Login / Institution Login” પર કલીક કરવ.ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.digitalgujarat.gov.in/
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 “School Login / Institution Login” પર કલીક કયાટ બાદ નીચે મિુબની 
સ્કીનમાાં િણાવ્યા મજુ્બ School Login પર ક્લીક રાખી તમામ િાળાઓને 
આપિામાાં આિેલ “User Name”, “Password”ની મદદર્થી લોગીન કરિાન ુરહિેે. 
તમામ િાળાઓને ગત િર્ટમાાં વિષ્યવવૃતની કામગીરી માટે ઉક્ત પોટટલના 
ID/Password આપિામાાં આિેલ િ છે જેની મદદર્થી વિષ્યવવૃતની ઓનલાઇન 
કામગીરી કરિાની રહિેે. િો કોઇ િાળાને પોતાનો પાસિિટ યાદ ન હોય તો તેિી 
િાળાઓએ “Forget Password” Option ના આધારે નિો પાસિિટ બનાિી લેિાનો 
રહિેે. (િો કોઇ િાળા િર્થમ િખત િ લોગીન કરતા હોય તો તેના માટે િાળાનો 
DISE Code તેઓનો  યઝુર આઇ.િી રહિેે અને By Default પાસિિટ તમામ 
િાળાઓને પરીપત્રર્થી િણાિિામાાં આિેલ છે તે રહિેે જે િર્થમ િખતના લોગીન 
માટે રહિેે ત્યારબાદ િાળાએ લોગીન ર્થયેર્થી પાસિિટ બદલિાનો રહિેે.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



          P a g e |4  

 
 
 
 

  ઉક્ત સ્કીન મજુ્બ ID-Password નાખી “Login” બટન પર ક્લીક કરતા નીચે 
મિુબની સ્રીન િોિા મળિે જેમા િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ વસલેક્ટ કરી લોગીન કરિાન ુ
રહિેે. જેર્થી નિા િૈક્ષણણક િર્ટમાાં કામગીરી કરી િકાિે. િો િર્ટ: ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-
૧૯ કે િર્ટ: ૨૦૧૯-૨૦ વસલેક્ટ કરિામાાં આિિે તો િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮, િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
કે િર્ટ:૨૦૧૯-૨૦ ના િર્ટ દરમ્યાન જે કામગીરી કરેલ હતી તેની માડહતી ચકાસી 
િકાિે.  
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  િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ વસલેક્ટ કયાટ બાદ નીચે મિુબની સ્રીન િોિા મળિે જે સ્રીન 
પરર્થી િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ ના િૈક્ષણણક િર્ટની કામગીરી ર્થઇ િકિે. 
 

  નીચેની સ્રીન મજુ્બ “Students Register”માાં િઇ “Students Entry” પર 
કલીક કરતા વિદ્યાર્થીની નિી એન્ટ્ટ્રી કરી િકાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી એક િખત કરિાની હોય વિદ્યાર્થીઓની તમામ મરજીયાત 
અને ફરજીયાત વિગતો અિશ્ય નાખિામાાં આિે તે િધ ુડહતાિહ છે કારણકે આિતા 
િરે્ ફરીર્થી આ વિદ્યાર્થીના ધોરણ વસિાયની માડહતી બદલિાની રહતેી નર્થી વસિાય 
કે વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસ છોિી દીધેલ હોય. 
 

 ધો:૧ ર્થી ૮ના તમામ વિદ્યાર્થીઓના આધારકાિટની વિગતો નાખિામાાં આિે તેવ ુ
આયોિન કરિાન ુ રહિેે તેમિ ધો: ૯ ર્થી ૧૦ના તમામ વિદ્યાર્થીઓની વિગતો 
અિશ્ય નાખિાની રહિેે. 
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Continue……. 

 તમામ વિદ્યાર્થીઓના બેંક એકાઉન્ટ્ટ નાંબર, બેંકન ુનામ, બેંક બ્રાન્ટ્ચન ુનામ,  IFC 

Codeની વિગતો આપિી ફરજીયાત છે અને બેંકને લગતી તમામ વિગતો વિદ્યાર્થી 
પાસેર્થી બેંક પાસબકુની નકલ મેળિીને એન્ટ્ટર કરિાની રહિેે કારણકે તેના િ 
આધારે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાાં સીધા વિષ્યવવૃતની રકમ િમા કરિાની હોય છે. 
વિદ્યાર્થીઓની બેંક ખાતાની વિગતો ખોટી આપિામાાં આિિે અને વિષ્યવવૃત અન્ટ્યના 
ખાતામાાં િમા ર્થિે તે અંગેની િિાબદારી િાળા/સાંસ્ર્થાની રહિેે જેની તમામ 
િાળાઓએ નોંધ લેિાની રહિેે. (ચાલ ુ િરે્ અમકુ બેંકનુાં મર્જર ર્થયેલ હોય 
વિદ્યાર્થીઓની િપોઝલ ઓનલાઇન મોકલતા પહલેા સાંબવધત વિદ્યાર્થીની બેંક 
ખાતાની વિગતો અદ્યતન કરિામાાં આિેલ છે કે કેમ તેની ખાસ ચકાસણી કરી 
લેિાની રહિેે.) 
 

 ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન પેમેન્ટ્ટ કરતી િખતે વિદ્યાર્થીઓના ખાતા િોરમેન્ટ્ટ 
એટલે કે સ્ર્થણગત ર્થઇ ગયેલ હોય છે અર્થિા બાંધ ર્થઇ ગયેલ હોય છે એવ ુધ્યાને 
આિેલ છે. આિા ડકસ્સામાાં વિદ્યાર્થીને સમયસર વિષ્યવવૃત ચકુિી િકાતી નર્થી. જેર્થી 
તમામ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ખાતાને KYC કરાિીને રાખે એટલે કે િરૂરી િોક્યમુેંટ જે 
તે બેંકને આપીને એક્ટીિ કરાિી રાખે તે મિુબની સચૂના તમામ વિદ્યાર્થીઓને 
આપિાની રહિેે. 
 
 

 વસસ્ટમ દ્રારા ગત િર્ટના તમામ S.E.B.C.,E.B.C.,MINORITY,NTDNT, MOST 

BACKWORD CLASSESના વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી એક ધોરણ UP કરી િર્ટ:૨૦૨૦-૨૧ 
માટે ઓટોમેટ્રીક મકુિામાાં આિનાર છે જેર્થી િાળા/સાંસ્ર્થાઓએ ગત િર્ટના 
વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી ફરી કરિાની રહતેી નર્થી માત્ર ને માત્ર વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રીની 
ખરાઇ કરિાની રહ ેછે. ખરાઇ એટલે કે ગત િરે્ િો કોઇ વિદ્યાર્થીની એંટ્રીમાાં ક્ષવત 
રહી ગઇ હોય તો તેને સધુારી લેિાની રહિેે. તેમિ િો કોઇ વિદ્યાર્થી િાળા છોિી 
ગયેલ હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીની એન્ટ્ટ્રી ફરજીયાત Delete કરિાની રહિેે. િો 
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વિદ્યાર્થીની એન્ટ્ટ્રી Delete કરિામાાં નડહ આિે તો જે િાળામાાં વિદ્યાર્થી અભ્યાસ માતે 
ગયા હિે તે િાળાના આચાયટશ્રી તેિા વિદ્યાર્થીની એંટ્રી કરી િકિે નડહ જેની ખાસ 
નોંધ લેિો. િાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રીની ખરાઇ િાળાને મળેલ પડરપત્રમાાં 
િણાિેલ તારીખો મિુબ કરી લેિાની રહિેે. 
 

 જે વિદ્યાર્થીઓને ગત િરે્ E-Payment કરિામાાં આિેલ હત ુ અર્થિા જે 
વિદ્યાર્થીઓનુાં બેંક િેરીફીકેિન “Valid and Verified” ર્થઇને આિિે તેિા તમામ 
વિદ્યાર્થીની િપોઝલ તતુટ િ બની િકિે જ્યારે જે વિદ્યાર્થીઓના ગત Payment 

Transaction Fail ર્થયેલ હતા અને વિદ્યાર્થીઓને વિષ્યવવૃત મળી િકેલ ન હતી 
તેિા વિદ્યાર્થીઓની બેંકની વિગતો Null કરી દેિામાાં આિિે અને આિા તમામ 
વિદ્યાર્થીઓની બેંકની વિગતો “Students Register”માાં િઇ “Edit Students Entry” 
પર ક્લીક કરી ફરજિયાત Update કરિાની રહિેે. 
 
 

 ધો:૯ર્થી૧૦ માાં આધારકાિટની વિગતો અિશ્ય નાખિાની હોય જે વિદ્યાર્થીન ુએક 
ધોરણ UP કરિામાાં આિેલ હોય તેિા ધો:૯ર્થી૧૦ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ 
ફરજિયાત Update કરિાના રહિેે. ધો:૯ર્થી૧૦ના વિદ્યાર્થીઓની આધારની વિગતો 
નાખ્યા બાદ “Verify Aadhaar” બટન પર ક્લીક કરિાન ુ રહિેે. િો “Aadhaar 

Status” Yes આિિે તો િ ધો:૯ ર્થી ૧૦ના વિદ્યાર્થીની એન્ટ્ટ્રી સેિ કરી િકાિે તેમિ 
િપોઝલ બનાિી િકાિે. અતે્ર “Aadhaar Status” તો િ “Yes” આિિે જ્યારે 
વિદ્યાર્થીની “Date of Birth”, “Gender”, “Name As Per Aadhaar”, 
“UID(Aadhaar Number)” એ ૪ િકારની માડહતી આધારકાિટના િટેાબેઝ િમાણે 
નાખિામાાં આિેલ હોય. 
 

 નીચે મિુબની સ્રીન િમાણે વિદ્યાર્થીઓની અગાઉની એન્ટ્ટ્રી “Edit Student 

Entry” મેનમુાાં િઇને િોઇ િકાય છે / સધુારી િકાય છે / Delete કરી િકાય છે. 
 

 િો કોઇ વિદ્યાર્થી િાળા છોિી અન્ટ્ય િાળામાાં ગયેલ હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીની 
એન્ટ્ટ્રી ફરજિયાત Delete કરિાની રહિેે. 
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  તમામ વિદ્યાર્થીઓની ખરાઇ ર્થઇ ગયા બાદ નીચે મિુબની સ્રીનમા દિાટવ્યા 
િમાણે “Print Students Register” મેન ુ પર ક્લીક કરી િાળાના તમામ 
વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી િોઇ િકાિે. અતે્ર િો કોઇ વિદ્યાર્થીની એન્ટ્ટ્રીમાાં ક્ષવત િણાય તો 
ફરી “Edit Student Entry” મેન ુ પર ક્લીક કરી ફરી તેિા વિદ્યાર્થીની વિગતો 
સધુારી લેિાની રહિેે.  

 અતે્રર્થી વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી PDF, Word, Excel ફોરમેટમાાં Extract કરી િકાય 
છે. 
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 ત્યારબાદ “Scheme Register” પર ક્લીક કરતા િાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ 
જુદા-જુદા ખાતાની કઇ-કઇ યોિનામાાં Eligible ર્થાય છે તેન ુલીસ્ટ િોઇ િકાય છે. 
આ Eligibility િાળાએ કરેલ વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રીના આધારે બને છે જેર્થી િો કોઇ 
વિદ્યાર્થી આ રજીસ્ટરમાાં અન્ટ્ય યોિનામાાં Display ર્થતો હોય તો તેિા વિદ્યાર્થીની 
એંટ્રી Edit કરિાર્થી વિદ્યાર્થીની યોિના બદલી િકાિે. આ રજીસ્ટર નીચે મિુબની 
સ્રીનર્થી િોઇ િકાય છે. (આ રજીસ્ટર સમયાાંતરે અપિેટ ર્થાય છે એટલે કે વિદ્યાર્થીની 
એન્ટ્ટ્રી કયાટબાદ અમકુ સમય બાદ વિદ્યાર્થી સ્કીમ રજીસ્ટરમાાં દેખાિે.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઉક્ત તમામ કામગીરી જેિી કે વિદ્યાર્થીની એંટ્રી, અગાઉના વિદ્યાર્થીની ખરાઇ, જે 
વિદ્યાર્થીઓ િાળા છોિી ગયેલ હોય તેઓને િીલીટ કરિાની કામગીરી, વિદ્યાર્થીઓન ુ
રજીસ્ટર ચેક કરિાની કામગીરી, વિદ્યાર્થી કઇ યોિનામાાં Eligible ર્થાય છે તે 
રજીસ્ટર ચેક કરિાની કામગીરી પણૂટ ર્થઇ ગયા બાદ િ વિદ્યાર્થીઓની િપોઝલ 
બનાિિાની કામગીરી િરૂ કરિાની રહિેે 
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 તમામ કચેરી (SC/ST/OBC /Defense)ની દરખાસ્ત (Proposal) બનાિિાની 
પધ્ધવત એક િ જેિી છે. ઉદા. તરીકે વિકસતી જાવત કલ્યાણ હઠેળની દરખાસ્ત 
બનાિિાની પધ્ધવત અતે્ર િણાિેલ છે. 
 
 

  નીચે મિુબની સ્રીનમાાં િણાવ્યા િમાણે “ SJED  Director, Developing 

Caste Welfare  Create Proposal “ મેન ુ પર ક્લીક કરતા 
S.E.B.C.,E.B.C.,MINORITY,NTDNT, MOST BACKWORD CLASSESના જાવતના 
વિદ્યાર્થીઓની જુદી જુદી યોિનાઓની દરખાસ્તો અતે્રર્થી બનાિી િકાય છે. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ચાલ ુિર્ટ: ૨૦૨૦-૨૧માાં જે વિદ્યાર્થીને ગણિેિ મળિાપાત્ર હિે તે વિદ્યાર્થીઓની 
ગણિેિ સહાયની િપોઝલ વિષ્યવવૃત યોિનાની િપોઝલની સારે્થ િ બની િિે. 
જેર્થી ગણિેિ સહાય યોિનાની િપોઝલ અલગર્થી બનાિિાની િરૂરીયાત રહતેી 
નર્થી. 
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 “Create Proposal” મેન ુપર ક્લીક કરતા નીચે મિુબની સ્રીન િોિા મળિે 
જ્યાર્થી “Scheme Name” પાંસદ કરી “Show” બટન પર ક્લીક કરતા િાળાએ જે 
વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી કરેલ હતી તે પૈકી જે વિદ્યાર્થી વસલેક્ટ કરેલ યોિનામાાં Eligible 
ર્થતો હિે તે ગ્રીિમાાં દેખાિે. અતે્રર્થી તે વિદ્યાર્થીઓને વસલેક્ટ કરી “Add to Proposal 

From Grid” મેન ુપર ક્લીક કરી િપોઝલમાાં એિ કરી િપોઝલ બનાિી િકાય છે.  
આિી િપોઝલ ને “SJED  Director, Developing Caste Welfare  

Proposal Detail “ મેનમુાાં િઇને સેન્ટ્િ કરી િકાય છે. 
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 ઉક્ત સ્કીનમાાં િણાવ્યા મજુ્બ “SJED  Director, Developing Caste 

Welfare  Proposal Detail “ મેનમુાાં િઇ િપોઝલ સેન્ટ્િ કરી િકાય છે, િો 
િપોઝલમાાં કોઇ વિદ્યાર્થી પાછળર્થી ઉમેરિો હોય તો “Edit” બટન પર ક્લીક કરી 
ઉમેરી િકાય છે, િો િપોઝલ Delete કરિી હોય તો Delete કરી િકાય છે. તેમિ 
િો િપોઝલ સેન્ટ્િ કરી દીધેલ હોય અને પાછળર્થી કોઇ સધુારો િણાયો હોય અને 
ઉચ્ચકક્ષાએર્થી તે િપોઝલ પર કોઇ વનણટય ન લેિાયેલ હોય તો “Withdraw” 
બટનની મદદર્થી િપોઝલ પરત ખેચી સધુારો િધારો પણ કરી િકાય છે. 
 

 ચાલ ુ િૈક્ષણણક િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧માાં “Dashboard” અપિટે કરેલ હોય, કેટલા 
વિદ્યાર્થીઓની એન્ટ્ટ્રી ર્થઇ, કેટલા વિદ્યાર્થીઓની િપોઝલ બની, કેટલી િપોઝલ એપ્રિુ 
ર્થઇ, કેટલા વિદ્યાર્થીઓન ુબેંક િેરીફીકેિન બાકી છે વિગેરે માડહતી “Dashboard” 
માાંર્થી ચેક કરી િકાય છે જેનો ઉપયોગ તમામ આચાયટશ્રીઓએ કરિા વિનાંતી છે. 
 

 ચાલ ુ િરે્ િો કોઇ વિદ્યાર્થીઓને E-payment કરતી િખતે E-payment 

Transaction Fail ર્થાય એટલે કે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાાં વિષ્યવવૃત િમા ન ર્થાય તો 
તેિા વિદ્યાર્થીઓની યાદી િાળાના લોગીનમાાં Utility  Update Payment Failed 

Student Account મેન ુપર ક્લીક કરિાર્થી િોઇ િકાિે. 
િો વિદ્યાર્થીનુાં ખાત ુિોરમેન્ટ્ટ હોઇ / ફ્રીઝ હોય કે ઇન એક્ટીિ હોય તો 

તેિા વિદ્યાર્થીઓને “Consent for Reactivated Dormat/ Freeze / 

Inactive Account ” બટનપર ક્લીક કરી િોઇ િકાિે અને આિા 
વિદ્યાર્થીઓને સાંબવધત બેંકનો સાંપકટ  કરાિી ખાત ુએક્ટીિ કરાિી ફરી જિલ્લામાાં 
ઓનલાઇન મોકલી આપિાનુાં રહિેે. 

િો વિદ્યાર્થીનો ખાતા નાંબર ખોટો નખાઇ ગયેલ હોય તો “Update 

Bank Account(If Account / IFSC Code Wrong)” બટન પર ક્લીક કરી જે 
તે વિદ્યાર્થીની બેંકની વિગતો સધુારી ફરી જિલ્લામાાં ઓનલાઇન મોકલિાનુાં 
રહિેે. 
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તમામ આચાયટશ્રીઓને ખાસ વિનાંતી કે આ મેનુાંમાાં વિદ્યાર્થી દેખાતા ર્થયેર્થી 
તતુટિ વિદ્યાર્થીની વિગતો અપિટે કરી/સધુારી ડદન-૨માાં વિગતો જિલ્લા કચેરીને 
ઓનલાઇન મોકલી આપિાની રહિેે. (િો ખાતા Active કરાવ્યા િગર કે સધુાયાટ 
િગર ફરી હાયર ઓર્થોરેટીને સેન્ટ્િ કરી દેિામાાં આિિે તો તેિા વિદ્યાર્થીઓને ફરી 
ઓનલાઇન પેમેન્ટ્ટ ર્થઇ િકિે નડહ.) 
 

 િીજિટલ ગિુરાત પોટટલના િશ્નો અન્ટ્િયે િરૂર િણાયે િીજિટલ ગિુરાત 
પોટટલના હલે્પ િેસ્ક નાં 18002335500 પર સાંપકટ  કરિાનો રહિેે.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ પરની ગત િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦ની ઓનલાઇન કામગીરી સારી 
રીતે પણૂટ કરિા બદલ સિે આચાયટશ્રીઓ તર્થા િાળાના સ્ટાફશ્રીઓનો 
સામાજિક ન્ટ્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ, ગાાંધીનગર (SJED) તર્થા 

વનયામકશ્રી, વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગિુરાત રાજ્ય ગાાંધીનગર આભાર માને છે. 
 

િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧માાં પણ ડિજિટલ ગિુરાત પોટટલ પરની તમામ ઓનલાઇન કામગીરી 
સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ સધુીમાાં ચોકસાઇ પિૂટક અને ઝિપર્થી પણૂટ કરિામાાં આિે તેિી 

આચાયટશ્રીઓ પાસેર્થી અપેક્ષા રાખિામાાં આિે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 / Secondary 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 
Primary School & 
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 
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Sr. 
No. 

Scheme Name Caste Standard 
Male / 
Female 

Scholarship Rate 
(Annual) 

Uniform Assistance 

(Annual) 
Annual Income 

Limit 
School Details 

 

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/- 

Rs.600/- 
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/- 

00 
Rural 

Rs.2,50,000/- 
Urben 

Rs.2,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

11 
BCK-97  
Girls of Std-9 Free Cycle under Sarswati 
Sadhana Yojana 

S.E.B.C.  
E.B.C. 

STD-9  Female free Cycle 00 
Rural 

Rs.1,20,000/- 
Urben 

Rs.1,50,000/- 

Government / Granted 
Secondary School 

 

અન્ટ્ય સચૂનાઓ: 
૧. વિદ્યાર્થી ગિુરાતના નાગરીક હોિા િોઇએ, અન્ટ્ય રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓએ તેઓના રાજ્યમાાંર્થી  વિષ્યવવૃત યોિનાનો લાભ લેિાનો રહ ેછે. 
૨. ઉક્ત વિષ્યવવૃત યોિનાઓ પૈકી વિદ્યાર્થીને જે યોિનામાાં િધારે સહાય મળતી હોય તેિી યોિનાઓમાાં સમાિિાના રહિેે. 
૩. તમામ વિદ્યાર્થી ગત િર્ટની પરીક્ષામાાં વનયમોનસુાર પાસ ર્થયેલ હોિા િોઇએ અને વનયવમત વિદ્યાર્થીઓની િ દરખાસ્ત કરિાની રહિેે. 
૪. અમાન્ટ્ય િાળાઓએ વિષ્યવવૃિની દરખાસ્ત કરિી નહી અને તેમ છતાાં િો વિષ્યવવૃિની દરખાસ્ત કરિામાાં આિિે તો જે તે િાળા સામે કાયદેસરની 

કાયટિાહી કરિામાાં આિિે. 
૫. ઉક્ત તમામ િરતો માગટદિટન પરુતી છે. આખરી અર્થટ ધટન સરકારશ્રીના ઠરાિ મિુબ કરિાન ુરહિેે. 
 

 


