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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર
યોજનાની િરતો
ુ તીના વિદ્યાથીઓને જ આ વિષ્યવ ૃવિ મળિાપાત્ર
(1) ભારતમાાં અભ્યાસ કરતાાં (માન્ય સાંસ્થામાાં) ઉપર જણાિેલ ધાવમિક લઘમ
છે .

ુ મેળિેલ ન હોિા જોઈએ. (Covid-19 િાઇરસની પરીસ્સ્થતીએ
(ર) વિદ્યાથીએ છે લ્લી િાવષિક ૫રીક્ષામાાં ૫૦% થી ઓછા ગણ
જો કોઇ િાળાઓએ Mass Promotion આપેલ હોય તો તેિી િાળાઓના વિદ્યાથીઓએ તેમને સાંલગ્ન િાળાઓમાાંથી
Percentage ના સ્િરૂપમાાં Result મેળિી Form ભરિાન ુ રહેિે.)
ુ િિાના ધોરણે જ કરિામાાં આિિે. ભારત સરકાર દ્વારા નિા(FRESH) અરજીઓ માટે
(૩) વિદ્યાથીઓની ૫સાંદગી ચસ્ુ ત રીતે ગણ
ુ બ મેરીટના ધોરણે ઓટોમેટીક SOFTWARE દ્વારા મેરીટ જનરે ટ કરિામાાં આિિે.
ફાળિિામાાં લક્ષયાાંક મજ
(૪) અન્ય વિષ્યવ ૃવિ યોજનાનો લાભ મેળિેલ વિદ્યાથીને આ યોજનાનો લાભ મળી િકિે નહી.
(૫) વિદ્યાથીના માતા-વપતા/િાલીની આિકના બધા સાધનોમાાંથી મળીને કુ ટાંુ બની કુ લ િાવષિક આિક વિ-મેટ્રિક માાં રૂ. ૧.૦૦
લાખથી િધ ુ ન હોિી જોઈએ, પોસ્ટ-મેટ્રિક માાં રૂ. ૨.૦૦ લાખથી િધ ુ ન હોિી જોઈએ અને મેરીટ કમ મીન્સ માાં રૂ. ૨.૫૦
લાખથી િધ ુ ન હોિી જોઈએ.

(૬) ફોમમ ભરતી િખતે વિદ્યાથીઓ દ્વારા Fee ની વિગત વિધ્યાથીઓ દ્વારા ભરિાની રહેતી નથી , તે વિગતો
િાળા/કોલેજ/સાંસ્થાઓ દ્વારા તેમની Profile માાં Update કરે લ Fee ની વિગત ફોમમ ભરતી િખતે વિદ્યાથીઓ દ્વારા પસાંદ
કરે લ કોષમ િમાણે Automatic System દ્વારા લેિામાાં આિિે, જેથી વિદ્યાથી Online ફોમમ ભરિાની કાયમિાહી કરે તે પેહલા જે
તે િાળા/કોલેજ/સાંસ્થાએ Fee ની વિગત ફરજજયાત Update કરિાની રહેિે.
(૭) ૩૦% વિષ્યવ ૃવિ વિદ્યાથીનીઓ (કન્યા) માટે અનામત રહેિે.
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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર

યોજનાની િરતો

ુ ાાં િધ ુ બે વિદ્યાથીઓને આ વિષ્યવ ૃવિ મળિાપાત્ર રહેિે.
(૮) કુ ટાંુ બના િધમ
ુ બ આધાર બેઝ પેમેન્ટ દ્વારા સીધી બેંક
(૯) D.B.T દ્વારા માંજુર વિદ્યાથીઓની વિષ્યવ ૃવત ભારત સરકારની ગાઇડલાઇન મજ

એકાઉન્ટમાાં જમા કરિાની થતી હોિાથી કોઇએ ખોટી વિગત ભરી હિે તો નામાંજુર થિાને પાત્ર થિે.
(૧૦) ફોમમમાાં દિામ િેલ અભ્યાસની માટ્રહતી તથા બેંકની માટ્રહતીમાાં એકાઉન્ટ નાંબર, IFSC CODE, ખાતેદારના નામમાાં જો
ક્ષવત જણાિે તો તેની અરજી રદ પાત્ર ગણાિે.
(૧૧) વિધાથીઓ દ્વારા આપેલ બેંક Account વિષ્યવ ૃવિની િટ્રિયા દરમ્યાન બેંક ખાત ુ Active રાખિાની જિાબદારી તથા

ુ પડિે તો તેની
માંજુર થયેલ વિષ્યવ ૃવિની રકમ SYSTEM દ્વારા જમા કરાિતી િખતે બેંક Account બાંધ માલમ
જિાબદારી જે તે વિધાથી/િાલીની રહેિ.ે
ુ ના આપિામાાં આિે છે , એક થી
(૧૨) વિદ્યાથીઓને National Scholarship Portal માાં એક જ િખત અરજી કરિા સચ
િધ ુ િખત કરે લી Fresh/Renewal અરજીઓ Portal દ્વારા રદ કરિામાાં આિિે.
ુ બ UID/AADHAR ફરજીયાત રાખેલ નથી.
(૧૩) ભારત સરકારના અલ્પસાંખ્યક કાયમમત્ર
ાં ાલય નિી ટ્રદલ્હી ના આદે િ મજ
ુ બ વિષ્યવ ૃવિ માટેના લાયક અરજીકતામ દ્વારા આધાર
ગેજેટ નોટીટ્રફકેિન આધાર એક્ટ,૨૦૧૬ ના સેકિન-૭ મજ
નાંબર આપિો જરૂરી છે . પરાં ત ુ જો કોઇ અરજીકતામ એ આધાર નાંબર મેળિિાની િટ્રિયા કરે લ ન હોય તો
તેિા વિદ્યાથીએ િટ્રિયા કરી EID મેળિી તેની પાિતી આપિાની રહેિે
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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર
ONLINE અરજીમાાં UPLOAD કરિાના થતા આધાર-પરુ ાિા: -
















ુ રાત રાજયના વનિાસી હોિા અંગે ન ાંુ િમાણપત્ર (ડોમીસાઇલ સટીફીકેટ/ રે િન કાડમ / લાઈટ
ગજ
બીલ)
વિદ્યાથીનો તાજેતરનો પાસપોટમ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ
ુ તી હોિા અંગે નો સક્ષમ અવધકારીનો દાખલો / સ્િિમાણણત નકલ
વિદ્યાથીના ધાવમિક લઘમ
ુ ાાં િમાણે)
(ફરજીયાત) (ઉપરોકત WEBSITE નાં-૨ માાં આપેલ નમન
નિા(FRESH) અને જુના(RENEWAL) વિદ્યાથીઓએ છે લ્લે પાસ કરે લ પરીક્ષાની માકમ િીટની
નકલ (ફરજીયાત)
ુ ન ફી, પરીક્ષા ફી
વિદ્યાથી જે િષમ માટે વિષ્યવ ૃવિની અરજી કરે લ હોય તે િષમ માટે ભરે લ ટયિ
તથા િિેિ ફી ની પહોંચની ખરી નકલ (ફરજીયાત)
વિદ્યાથીના કુ ટાંુ બની િાવષિક આિક અંગે નો સક્ષમ અવધકારીનો દાખલો (ફરજીયાત)
વિદ્યાથીની બેન્ક પાસબકુ ની નકલ. (ફરજીયાત)
આધાર કાડમ / Enrolment ID (ફરજીયાત) (Mandatory)
System Generated Bonafide Certificate - િાળા/કોલેજ/સાંસ્થાઓ દ્વારા સટ્રહ-વસક્કા કરે લ ાં ુ
(ફરજીયાત)
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વિ – મેિીક વિષ્યવ ૃવિ

અભ્યાસક્રમ :- ધોરર્ ૧ ર્થી ૧૦ ( ONLINE )
વપતા/િાલી ની િાવષિક આિક:- રૂ. ૧.૦૦ લાખ
ુ લ ફોમમ ભરિાની છે લ્લી તારીખ :- ૧૫-૧૧-૨૦૨૧
ફ્રેિ-રીન્યઅ
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વિ – મેિીક વિષ્યવ ૃવિ
આ વિ – મેિીક વિષ્યવ ૃવિ યોજનાના અરજીકતાણઓએ િેબસાઇટ પર

સાધવનક પુરાિા UPLOAD કરિાના રહેિે નહહ.પરં ત ુ System દ્વારા
Generated Bonafide Certificate તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ફરજીયાત
UPLOAD કરિાનુ ં રહેિે તર્થા તેિા વિદ્યાર્થીઓએ અરજીની હાર્ણકોપી

સાધવનક પુરાિા સહહત વિદ્યાર્થી પોતે અભ્યાસ કરતા હોય તે
િાર્થવમક/ માધ્યવમક િાળામાં જમા કરિાની રહેિ.ે તે હાર્ણકોપી
િાળાએ પોતાની કરિાની ર્થતી ONLINE કામગીરી કરી િાળામાં રે કર્ણ
માટે રાખિાની રહેિે તર્થા કોઇ હાર્ણકોપી જજલ્લા કચેરી કે ગાંધીનગર

કચેરીએ મોકલિાની રહેતી નર્થી. વિદ્યાર્થીઓને ONLINE ફોમણ ભરિામાં
મદદરૂપ ર્થઈ િકે તેિા FAQs WEBSITE પર UPLOAD કરે લ છે
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પોસ્ટ મેિીક વિષ્યવ ૃવિ
અભ્યાસક્રમ :ધોરર્ ૧૧ અને ૧ર, તકનીકી અને વ્યિસાવયક (આઇ.ટી.આઇ.), ર્ીપ્લોમા
(ર્ીપ્લોમા/ જનરલ નવસિંગ/ પી.ટી.સી./ ર્ીપ્લોમા ફામણસી, પોલીટે કવનક
(પોલીટે કવનકના તમામ અભ્યાસક્રમો), રીસચણ (રૂરલ ર્ેિેલપમેન્ટ/ પી.એચ.ર્ી/
એમ.ફીલ.), સ્નાતક અને અનુસ્નાતકકક્ષાના અભ્યાસક્રમો (આટણસ/ કોમસણ/
સાયન્સ/ બી.એ./ બી.બી.એ./ બી.સી.એ./ બી.કોમ./ બી.એસ.સી./ બી.એર્./
એમ.એ./ એમ.કોમ./ એમ.એસ.સી./ એમ.એઙ/ એમ.. એસ.સી.આઇ.ટી./
આઇ.એ./ આઇ.કોમ./ આઇ.એસ.સી.

વપતા/િાલી ની િાવષિક આિક:-

રૂ. ૨.૦૦ લાખ

ફોમમ ભરિાની છે લ્લી તારીખ :ુ લ ધો. ૧૧ અને ૧૨:- ૩૦-૧૧-૨૦૨૧
ફ્રેિ-રીન્યઅ
ુ લ ધો. ૧૧-૧૨ વસિાયના વિદ્યાથી માટે:- ૩૦-૧૧-૨૦૨૧
ફ્રેિ-રીન્યઅ
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પોસ્ટ મેિીક વિષ્યવ ૃવિ
આ પોસ્ટ મેિીક વિષ્યવ ૃવિ યોજનાના અરજીકતાણઓએ િેબસાઇટ પર

સાધવનક પુરાિા UPLOAD કરિાના રહેિે નહહ,પરં ત ુ System દ્વારા
Generated Bonafide Certificate તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ફરજીયાત
UPLOAD કરિાનુ ં રહેિે તર્થા તેિા વિદ્યાર્થીઓ એ અરજીની હાર્ણકોપી

સાધવનક પુરાિા સહહત વિદ્યાર્થી પોતે અભ્યાસ કરતા હોય તે કોલેજ /
સંસ્ર્થામાં જમા કરિાની રહેિ.ે તે હાર્ણકોપી સંસ્ર્થાએ પોતાની કરિાની
ર્થતી ONLINE કામગીરી કરી સંસ્ર્થામાં રે કર્ણ માટે રાખિાની રહેિે

તર્થા કોઇ હાર્ણકોપી જજલ્લા કચેરી કે ગાંધીનગર કચેરીએ મોકલિાની
રહેતી નર્થી. વિદ્યાર્થીઓને ONLINE ફોમણ ભરિામાં મદદરૂપ ર્થઈ િકે
તેિા FAQs WEBSITE પર UPLOAD કરે લ છે
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મેરીટ કમ મીન્સ વિષ્યવ ૃવિ
અભ્યાસિમ :એન્જીનીયરીંગ અને ટે ક્નોલોજી કોષણ (બી.ટેક., એમ.ટેક., બી.ઇ.), વસમેન્ટ ટે ક્નોલોજી, મેર્ીકલ
એન્ર્ પેરા મેર્ીકલ કોષ,ણ ફેિન ટે કનોલોજી (નેિનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ફેિન ટે કનોલોજી),
મેનેજમેન્ટ (પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ) , ફામણસી (બી.ફામણ/ એમ.ફામણ), આકીટે ક્ચર એન્ર્ ટાઉનપ્લાનીંગ,
હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ર્ કેટરીંગ ટે ક્નોલોજી, એપ્લાઇર્ આટણસ એન્ર્ ક્રાફ્ટ, માસ્ટર ઇન
કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેિન (એમ.સી.એ.), ર્ીઝાઇન, િેટરનીટી સાયન્સ એન્ર્ એનીમલ હસ્બેન્ર્રી,
ચાટણર્ એકાઉન્ટન્સી/ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કોસ્ટ એન્ર્ િકણ એકાઉન્ટન્સી/ કંપની સેક્રેટરી,
કાયદાકીય અભ્યાસક્રમ.

વપતા/િાલી ની િાવષિક આિક:- રૂ. ૨.૫૦ લાખ
ુ લ ફોમમ ભરિાની છે લ્લી તારીખ :- ૩૦-૧૧-૨૦૨૧
ફ્રેિ-રીન્યઅ
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મેરીટ કમ મીન્સ વિષ્યવ ૃવિ
ભારત સરકારના અલ્પસાંખ્યક કાયમમત્ર
ાં ાલય નિી ટ્રદલ્હી દ્વારા પસાંદ કરાયેલ ભારતની આઇ.આઇ.ટી અને
આઇ.આઇ.એમ કક્ષાની કુ લ ૮૫ ણલસ્ટે ડ સાંસ્થાઓમાાં ભણતા વિદ્યાથીઓ ને સાંપ ૂણમ કોષમ ફી ની ચકુ િણી કરિામાાં આિે છે .
તો તે સાંસ્થાઓ પૈકી સાંસ્થામાાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓએ કે જેઓને રૂ. ૫૦,૦૦૦/- થી િધ ુ વિષ્યવ ૃવિ મળિાની હોય
(ભારત સરકાર દ્વારા નક્કી કરે લ 85 institute માાંથી અભ્યાસ કરતા હોય તેિા વિદ્યાથીઓ) તેઓએ ONLINE અરજી
ફોમમ ભરતી િખતે નીચે દિામિેલ સાધવનક પરુ ાિા SCAN કરાિી િેબસાઇટ પર UPLOAD કરાિિાના રહેિે.

વિધાથીઓએ તમામ સાધવનક પરુ ાિાની દરે કની અલગ અલગ SCAN કરાિેલ *.png, *.jpg, *.jpeg, *.tiff, *.gif ફાઈલ
ુ વ્યા મજ
ુ બ જરૂરી સ્થાને UPLOAD કરિાની રહેિે. SCAN કરે લ ફાઇલની SIZE ૧૦૦ KB કરતા
WEBSITE માાં સચ
િધારે ન હોિી જોઇએ. તથા આિા વિધાથીઓએ પોતાની અરજીની હાડમ કોપી કોલેજ/સાંસ્થા મારફતે અત્રેની કચેરી
વનયામક/ વિકસતી જાવત કલ્યાણ બ્લોક નાં-૪/૩, ડો. જીિરાજ મહેતા ભિન, ગાાંધીનગર ખાતે મોકલી આપિાની રહેિે.
આ યોજનામાાં જે વિધાથીઓને રૂ. ૫૦,૦૦૦/- કરતા ઓછી વિષ્યવ ૃવિ મળિાની હોય તેિા વિધાથીઓએ

િેબસાઇટ પર સાધવનક પરુ ાિા UPLOAD કરિાના રહેિે નટ્રહ, પરાં ત ુ System દ્વારા Generated Bonafide Certificate
તમામ વિદ્યાથીઓએ ફરજીયાત UPLOAD કરિાન ાંુ રહેિે તથા તેિા વિદ્યાથીઓ એ અરજીની હાડમ કોપી સાધવનક પરુ ાિા
સટ્રહત વિદ્યાથી પોતે અભ્યાસ કરતા હોય તે કોલેજ / સાંસ્થામાાં જમા કરિાની રહેિે. તે હાર્ડમ કોપી સાંસ્થાએ પોતાની

કરિાની થતી ONLINE કામગીરી કરી સાંસ્થામાાં રે કડમ માટે રાખિાની રહેિે તથા કોઇ હાર્ડમ કોપી જજલ્લા કચેરી કે
ગાાંધીનગર કચેરીએ મોકલિાની રહેતી નથી. વિદ્યાથીઓને ONLINE ફોમમ ભરિામાાં મદદરૂપ થઈ િકે તેિા FAQs
WEBSITE પર UPLOAD કરે લ છે .
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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર

Workflow
વિ-મેટ્રીક
વિદ્યાર્થી િાર્થવમક/માધ્યવમક િાળા (૧ ર્થી ૧૦)રાજ્ય 

કેન્ર

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

પોસ્ટ મેટ્રીક
વિદ્યાર્થી માધ્યવમક િાળા (૧૧,૧૨) કોલેજ/સંસ્ર્થા રાજ્ય કેન્ર
------------------------------------------------------------------------------------------

મેરીટ કમ મીન્સ

વિદ્યાર્થી કોલેજ/સંસ્ર્થા રાજ્ય કેન્ર
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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર

૨૦૨૧-૨૨ માટે વિદ્યાથીઓ અને િાળા/કોલેજ/સાંસ્થા ની સમયમયામદા

યોજનાન ાંુ નામ

વિધાથીઓએ નિા (FRESH) / જુના

િાળા/કોલેજ/સાંસ્થાઓએ નિા(FRESH) /

(RENEWAL) અરજી ONLINE

જુના(RENEWAL) અરજીઓને ONLINE

કરિાની છે લ્લી તારીખ

Verification કરિાની છે લ્લી તારીખ

વિ–મેટ્રિક વિષ્યવ ૃવિ

૧૫/૧૧/૨૦૨૧

૧૫/૧૨/૨૦૨૧

૩૦/૧૧/૨૦૨૧

૧૫/૧૨/૨૦૨૧

૩૦/૧૧/૨૦૨૧

૧૫/૧૨/૨૦૨૧

યોજના

પોસ્ટ–મેટ્રિક વિષ્યવ ૃવિ
યોજના
મેરીટ કમ મીન્સ–
વિષ્યવ ૃવિ યોજના
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Time Line For the Year 2021-22
Activities

PRE MATRIC

POST MATRIC

MERIT CUM
MEANS

Last Date for students
Fresh & Renewal

15th November
2021

30th November
2021

30th November
2021

Last Date for
School/college
Verification/Defect
Application verification
Fresh & Renewal

15th December
2021

15th December
2021

15th December
2021
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વિકસતી જાવત કલ્યાણ, ગાાંધીનગર

ઉપરોક્ત યોજનાઓ કે NSP Portal
સંબવધત કોઇ પર્ િકારની મશ્ુ કેલી હોય
તો જજલ્લા તેમજ િાળા/કોલેજ/સંસ્ર્થાઓ
ddcw-minority@gujarat.gov.in
પર E-Mail કરી િકે છે .
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