
 

National Scholarship Portal ની વેબસાઈટ - www.scholarships.gov.in પર ONLINE અરજી કરવાની જાહરેાત 

ભારત સરકારશ્રીના અલ્ પસખં્ યક કાયયમતં્રાલય, નવી દિલ્ હી ધ્ વારા અમલીત “મસુ્ લીમ, ખ્રિસ્ તી, શીખ, પારસી, બૌધ્ ધ, જૈન” જેવા ધાર્મિક લઘમુતીના ર્વદ્યાર્થીઓ માટે ''ર્િ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ 
યોજના'', ''પોસ્ટ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના'' અને ''મેરીટ કમ મીન્સ–ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના''. 

 સામાજજક ન્ યાય અને અર્ધકારીતા ર્વભાગ,ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર. 
 

     ધાર્મિક લઘમુતીના ર્વદ્યાર્થીઓ કે જેઓને આ યોજના હઠેળ અગાઉ ર્શષ્યવરૃ્િનો લાભ મળેલ ન હોય તેવા નવા (FRESH) ર્વદ્યાર્થીઓ તેમજ અગાઉ આ યોજના હઠેળ લાભ 

મેળવેલ હોય અને તેઓનો અભ્યાસ ચાલ ુહોય અને યોજનાની શરતો પદરપરૂ્ય કરતા હોય તેવા જુના(RENEWAL) ર્વદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી વર્ય ૨૦૨૧-૨૨ મા ંઉપરોકત ''ર્િ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ 
યોજના'', ''પોસ્ટ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના'' તેમજ ''મેરીટ કમ મીન્સ–ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના'', માટેની ર્શષ્યવરૃ્િ મેળવવા નીચેની શરતોને આધીન રહી ONLINE અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે 

છે. આ અરજીઓ ર્વદ્યાર્થીઓ ONLINE રજુ કરવાની હોય  www.scholarships.gov.in વેબસાઈટ પર જઇ અરજી કરવાની રહશેે. જુના(RENEWAL) ર્વદ્યાર્થીઓપોતાની ગત વર્યની 
અરજીનો ID નો ઉપયોગ કરીને અરજી કરી શકશે. ગત વરે્ ONLINE અરજી કરેલ હોય અને ર્શષ્યવરૃ્િ મજુંર ર્થયેલ ન હોય તેવા ર્વદ્યાર્થીઓએ જો જે તે અભ્યાસક્રમ ચાલ ુહોય તો વર્ય 
૨૦૨૧-૨૨ મા ંનવા(FRESH) તરીકે ONLINE અરજી કરવાની રહશેે. ર્વદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપેલ બેંક Account ર્શષ્યવરૃ્િની િદક્રયા િરમ્યાન બેંક ખાત ુActive રાખવાની જવાબિારી તર્થા 
મજુંર ર્થયેલ ર્શષ્યવરૃ્િની રકમ જમા કરાવતી વખતે બેંક Account બધં માલમુ પડશે તો તેની જવાબિારી જે તે ર્વધાર્થી/વાલીની રહશેે. ર્વદ્યાર્થીઓ દ્વારા ફોમય ભરતી વખતે આપેલ 

મોબાઇલ નબંર ર્શષ્યવરૃ્િની િદક્રયા િરમ્યાન ચાલ ુરાખવાનો રહશેે અને જો મોબાઇલ નબંર બધં માલમુ પડશે તો તેની જવાબિારી જે તે ર્વધાર્થી/વાલીની રહશેે. જે ર્વદ્યાર્થીઓની 
ર્શષ્યવરૃ્િની રકમ ૫૦,૦૦૦/- ર્થી ઓછી હોય તેવા (ર્િ–મેદિક / પોસ્ટ–મેદિક) ના અરજિારે સાધર્નક પરુાવા Upload કરવાના ર્થતા નર્થી પરંત ુBonafide Student Certificate Upload 

કરવાનુ ં રહશેે તેમજ  Online Submit કરેલ અરજીની નકલ સારે્થ ડોમીસાઇલ સટીફીકેટ/ રેશન કાડય / લાઈટ બીલ તર્થા અન્ય જરૂરી સાધર્નક પરુાવા શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા લેવેલે 
હાડયકોપી જમા કરાવવાની રહશેે અને જે ર્વદ્યાર્થીઓની ર્શષ્યવરૃ્િની રકમ ૫૦,૦૦૦/- ર્થી વધ ુહોય તેવા (મેરીટ કમ મીન્સ) ર્વદ્યાર્થીઓએ Online Submit કરેલ અરજીની નકલ સારે્થ 
ફરજીયાત ડોમીસાઇલ સટીફીકેટ તર્થા અન્ય લાગ ુપડતા સાધર્નક પરુાવા પોટયલ પર અપલોડ કરવાના તેમજ શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા લેવેલે હાડયકોપી જમા કરાવવાની રહશેે.  

ર્િ-મેિીક, પોસ્ટ મેિીક અને મેરીટ કમ મીન્સ ર્શષ્યવરૃ્િ ના ર્વદ્યાર્થીઓફોમય ભરતી વખતે જયારે Scheme Details માં આપેલ કોઇપર્ એક Scheme Select કરે છે ત્યારે Upload 
Documents માં Bonafide Student of Institution માં આપેલા Download Option પર Click કરવાર્થી Bonafide Student Certificate, ર્વદ્યાર્થીનુ ંનામ, જન્મ તારીખ, શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાના નામ 
સારે્થની ર્વગત સારે્થ System દ્વારા Bonafide Certificate Generate ર્થશે, આ Certificate ની print લઈ ર્વદ્યાર્થીએ તેનો પાસપોટય  સાઇઝ નો ફોટો ચોંટાડી સલંગ્ન શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાના સક્ષમ 
અર્ધકારીના સદહ-ર્સક્કા કરાવીને ર્વદ્યાર્થીએ તે Bonafide Student Certificate ને ફોમય ભરતી વખતે ફરજીયાત Upload કરવાનુ ંરહશેે તેમ કયાય બાિ જ જે તે ર્વદ્યાર્થીએ Final Submit કરવાનુ ં
રહશેે.  

વર્ય ૨૦૨૧-૨૨ મા ં NSP પોટયલ પર ફ્રશે/રીન્યઅુલ ફોમય ભરતી વખતે ફોમયમા ંઆપેલ લાભાર્થી/ર્વદ્યાર્થીના નામ, ખ્રલિંગ અને જન્મ તારીખ આધારકાડય મા ં િશાયવ્યા મજુબ 
િમાખ્રર્કરર્ (Aadhaar Authentication) ની િદક્રયા શરૂ  કરવામા ંઆવેલ છે, જેર્થી તમામ ર્વદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફોમય ભરતી વખતે ર્વધાર્થીન ુ ંનામ, ખ્રલિંગ અને જન્મ તારીખ 
ફરજીયાત આધારકાડય મજુબ લખવાનુ ંરહશેે. 
 

 

શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ કરવાની િદક્રયા :- 
શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ પોતાના ONLINE એકાઉન્ટમાં લોગીન ર્થઇ SCRUTINY ની િદક્રયા કરવાની રહશેે, જેમા ં ર્વદ્યાર્થીની અરજીની ચકાસર્ી કરી તેને ઉપરોકત આપેલ સમય મયાયિામાં 

ONLINE ફોરવડય કરવાની રહશેે. જો શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાએ આગળની ONLINE િદક્રયા કરી ફોરવડય કરેલ ન હોય તો ર્વદ્યાર્થીની અરજી પર આગળની િદક્રયા ર્થઇ શકશ ેનદહ જેર્થી શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ 

ખાસ પોતાનો આઇ.ડી. તર્થા પાસવડય જજલ્લા/રાજ્યકક્ષાએર્થી મેળવી લેવાના રહશે.ે જે શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ ઉપરોક્ત WEBSITE માં પોતાની કોલેજનુ ં ખ્રલસ્ટમાં નામ ન હોય તો તેવી 
શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ જજલ્લા કચેરીનો સપંકય  કરીને રજીસ્િેશન કરાવવાન ુ રહશેે. National Scholarship Portal પર Institute Login માં જઇ Operational Manual માં આપેલ To Fill 

Registration Form માં રહલે સચુન મજુબ વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ ના કાયયરત આઇ.ડી. તર્થા પાસવડયનો ઉપયોગ કરી વર્ય ૨૦૨૧-૨૨ માટે Institute Registration ની િદક્રયા કરવાની રહશેે. નવા 
આઇ.ડી. તર્થા પાસવડય મેળવ્યા બાિ Login ર્થઇ શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ ફરજીયાત પોતાની Profile Update કરવાની રહશેે. જે શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓની ગયા વરે્ KYC ની િદક્રયા પહલેેર્થી જ પરૂ્ય 
ર્થઈ ગઈ છે તેમને ફરીર્થી KYC કરવાની જરૂર નર્થી. તેઓ સીધા જ પોટયલમા ંLogin કરીને તેમના આધાર (Aadhaar Authentication) ની નોંધર્ી કરવાની રહશેે. 

ર્િ-મેદિક ર્શષ્યવરૃ્િના Hosteller ર્વદ્યાર્થીઓઅને પોસ્ટ-મેદિક ર્શષ્યવરૃ્િ હઠેળ ના ધોરર્ 11 તર્થા 12 ના Hosteller ર્વદ્યાર્થીઓને તો જ છાત્રાલય ફી મળવાપાત્ર રહશેે જો તે શાળા/સસં્ર્થા 
દ્વારા જ સચંાખ્રલત Hostel ની સરુ્વધાનો લાભ લેતા હોય તર્થા ઉચ્ચ વગો માટે એટલે કે ધોરર્ 12 પછી, છાત્રાલય ફી અરજિારના નામે ભાડાની રસીિ / ભાડા કરાર સામે ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. જેર્થી 
Institute Nodal Officer દ્વારા આવા હોસ્ટેલર િશાયવેલ ર્વદ્યાર્થીઓને ઉપર મજુબ ના માપિંડ ધરાવે તો જ અરજિારની અરજીને વેદરફાય કરવાની રહશેે અને જો કોઇ શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા દ્વારા કોઇ 
Day Scholar ની અરજી Hosteller તરીકે વેરીફાઇ ર્થયેલી માલમુ પડશે અને State Nodal officer દ્વારા તેવી અરજીઓને Reject કે Defect કરવામાં આવશે અને તે લાભાર્થી ર્શષ્યવરૃ્િ ર્થી વખં્રચત 
રહશેે તો તેની સપંરુ્ય જવાબિારી જેતે શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા ના Institute Nodal Officer અને આચાયયશ્રીની રહશેે. Institute Nodal Officers એ અરજિારોએ જમા કરાવેલ અરજીઓને Fresh અને 

Renewal તેમ બે Category માં જાળવવાની રહશે.ે આ અરજીઓની હાડય કોપી નાર્ાંકીય વર્ય મજુબ ફાઇલમા ં ઓછામા ં ઓછા પાંચ વર્ય સધુી શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ જાળવવાની રહશે.ે 
શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા દ્વારા ચાલ ુવર્ય ૨૦૨૧-૨૨ માં Institute Login માં જઇ ફરજીયાત Profile Update કરવાની રહશેે ત્યારબાિ Administration  Add Update Details  Add Annual Course 

Fee Option માં જઇ આપની શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા અભ્યાસક્ર્મોની વર્ય વાર ફી ની Details જેવી કે Annual Admission Fee, Tuition Fee, Others Fee, 

શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ જ Entry કરવાની રહશેે. આ ર્શષ્યવરૃ્િ યોજનાની વધ ુર્વગત તર્થા Guidelines નીચે િશાયવેલ WEBSITE પરર્થી મેળવી શકાશે. 

1) www.scholarships.gov.in     2) www.minorityaffairs.gov.in 3) https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/  કેન્રીય પરુસ્કૃત યોજનાઓ 

 ONLINE અરજીમા ંUPLOAD કરવાના ર્થતા આધાર-પરુાવા: - 
 ગજુરાત રાજયના ર્નવાસી હોવા અંગેનુ ંિમાર્પત્ર (ડોમીસાઇલ સટીફીકેટ/ રેશન કાડય/ લાઈટ બીલ) 
 ર્વદ્યાર્થીનો તાજેતરનો પાસપોટય  સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ 

 ર્વદ્યાર્થીના ધાર્મિક લઘમુતી હોવા અંગેનો સક્ષમ અર્ધકારીનો િાખલો / સ્વિમાખ્રર્ત નકલ (ફરજીયાત) (ઉપરોકત WEBSITE ન-ં૨ માં આપેલ નમનુાં િમારે્) 

 નવા(FRESH) અને જુના(RENEWAL) ર્વદ્યાર્થીઓએ છેલ્લે પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકયશીટની નકલ (ફરજીયાત) 
 ર્વદ્યાર્થી જે વર્ય માટે ર્શષ્યવરૃ્િની અરજી કરેલ હોય તે વર્ય માટે ભરેલ ટયશુન ફી, પરીક્ષા ફી તર્થા િવેશ ફી ની પહોંચની ખરી નકલ (ફરજીયાત) 
 ર્વદ્યાર્થીના કુટંુબની વાર્ર્િક આવક અંગેનો સક્ષમ અર્ધકારીનો િાખલો (ફરજીયાત) 
 ર્વદ્યાર્થીની બેન્ક પાસબકુની નકલ. (ફરજીયાત) 
 આધાર કાડય / Enrolment ID (ફરજીયાત) (Mandatory) 
 શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓ દ્વારા મેળવેલ Bonafide Certificate (ફરજીયાત) 

યોજનાનુ ંનામ 
ર્વદ્યાર્થીઓએ નવી (FRESH) / જુની (RENEWAL) 

અરજી ONLINE કરવાની છેલ્લી તારીખ 

શાળા/કોલેજ/સસં્ર્થાઓએ નવી (FRESH) / જુની (RENEWAL) 

અરજીઓ અને Defect ર્થયેલી અરજીઓને ONLINE Verification 

કરવાની છેલ્લી તારીખ 
ર્િ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના ૧૫/૧૧/૨૦૨૧                 ૧૫/૧૨/૨૦૨૧ 

પોસ્ટ–મેદિક ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના ૩૦/૧૧/૨૦૨૧                 ૧૫/૧૨/૨૦૨૧ 
મેરીટ કમ મીન્સ–ર્શષ્ યવરૃ્િ યોજના ૩૦/૧૧/૨૦૨૧                 ૧૫/૧૨/૨૦૨૧ 

 

 એન.એ.ર્નનામા (IAS) 

ર્નયામક 

ર્વકસતી જાર્ત કલ્ યાર્ 

ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર 


