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   એફ નબંર ૩-૬/૨૦૧૭ એસ.સી.એચ 

ભારત સરકાર  

દિવ્ાગંજન સશક્તતકરણ વિભાગ 

સામાજજક ન્્ા્ અને અવિકારીતા મતં્રાલ્  

પાચંમો માળ, બી વિિંગ, પદંિત િીનિ્ાલ અંત્્ોિ્ ભિન સી.જી.ઓ 

સકંલૂ  

નિી દિલ્હી ૧૧૦૦૦૩ 

     તા. ૩ જૂલાઈ, ૨૦૧૮ 

 

કચેરી ્ાિી  

વિષય :- કેન્રી્ કે્ષત્રની એકછત્રી્ વશષ્્વવૃિ ્ોજના ‘દિવ્ાગં 

વિિાર્થીઓ માટે વશષ્્વવૃિઓ’ 

નીચે સહી કરનાર સચૂના અનસુાર જણાિે છે કે દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ 

વિભાગે નીચે જણાિલે છ વશષ્યવવૃિની યોજનાઓને િારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી 

“દિવયાાંગજન વિધાથીઓ માટેની વશષ્યવવૃિઓ” િે શીષષક હઠેળ એકછ્ત્રીય વશષ્યવવૃિ 

યોજનામાાં ભેળિી િીધેલ છે.   

(૧) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે પ્રીમેદિક વશષ્યવવૃિ  

(૨) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે પોસ્ટ મેદિક વશષ્યવવૃિ  

(૩) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે ઉચ્ચકક્ષાનુાં વશક્ષણ  
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(૪) દિવયાાંગ વિધાથીઓ  િદરયાપારની રાષ્િીય વશષ્યવવૃિ  

(૫) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે રાષ્િીય  અધ્યિેા – વવૃિ  

(૬) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે વન:શલૂ્ક અનવુશક્ષણ 

૩) એકછ્ત્રીય વશષ્યવવૃિ યોજના “દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટેની વશષ્યવવૃિ યોજના” 

અન્ય શરિો અને બોલીઓ િેમજ પારિાની શરિો નાણાકીય મિિનો લાભ 

વિગેરે ધરાિિી યોજનાની વિગિિાર યોજનાકીય માગષિવશિકા આ સાથ ે

સામેલ છે. આ વિભાગની િેબસાઈટ www.disability.affairs.gov.in પર પણ 

આ યોજના મકૂિામાાં આિેલ છે. 

૪) યોજનાની આ માગષિશષક સચૂનાઓનો મહિમ સાંખ્યામાાં દિવયાાંગ વિધાથીઓ 

આ યોજનાની લાભ લઇ શકે િે માટે િરેક મધ્યસ્થીઓને લાભાથીઓમાાં 

પદરપવરિ કરિા વિનાંિી  કરિામાાં આિે છે.  

 બબડાણ : ઉપર મજુબ  

(એસ.કે. મહતેા) 

ભારત સરકારના ઉપસચચિ 

ટેલીફોન નબંર 

૨૪૩૬૯૦૨૭ 

 પ્રવત,  

૧) સિષ રાજ્યો અને કેન્ર શાવષિ પ્રિેશોના સાંબાંવધિ વિભાગોના સબચિશ્રીઓ / 

અગ્ર સબચિશ્રી 
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૨) માન્ય માંરીશ્રી સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીિાના અંગિ સબચિ / રાજ્ય 

કક્ષાના માંરી (કે.પી) ના અંગિ સબચિ માનનીય રાજ્ય કક્ષાના માનનીય 

રાજ્ય કક્ષાના માંરી (આર.એ) ના અંગિ સબચિ.  

૩) સબચિશ્રીના પી.એસ.ઓ (ડી.ઈ.પી ડબલ્ય)ુ સાંયતુિ સબચિ (પી.એસ)ના અંગિ 

સબચિ / સાંયતુિ સબચિ (D.C) ના અંગિ સબચિ સાંયતુિ સબચિ અન ે

નાણાકીય સલાહકાર D.E.P.W.D ના અંગિ સબચિ 

૪) વનયામક (I.F.D.) ના અંગિ સબચિ / બધાજ વનયામકો / નાયબ સબચિો 

DEP WD 

૫) ઉપસબચિ (િહીિટ) યોજનાને િેબસાઈટપર મકુાિિાની વયિસ્થા કરિા માટે 

૬) DEP WD હઠેળ સાંસ્થાના િડા 

૭) નીિી આયોગ નિી દિલ્હીના સલાહકાર  

૮) પાંદડિ િીનિયાલ અંત્યોિય ભિન નિી દિલ્હીના PMAO / DEP WD 

 

 

 

દિવ્ાગં વિિાર્થી માટેની કેન્રી્ કે્ષત્ર ્ોજનાઓ 

 

તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ર્થી અસર 

 

દિવ્ાગંજન અવિકારીતા વિભાગ 

સમાજીક ન્્ા્ અને અવિકાદરતા મતં્રાલ્ ભારત સરકાર 

“દિવ્ાગં વિિાર્થી માટેની કેન્રી્ વશષ્્વવૃિ કે્ષત્રની એક છ્ત્ત્રી્ ્ોજના 

વિગતો 
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ક્રમ મદુ્દો પાના ંનબંર 

૧ પદરચય   

૨ પારિાની શરિો  

૩ િાલી/માિા વપિાની િાવષિક આિક  

૪ બાબલકા વિધાથી માટે અનામિ સમયગાળા   

૫ અમલીકરણ કરનાર સાંસ્થા   

૬ યોજનાનો પ્રચાર અન ેઅરજી આિકારિી   

૭ િહીિટી ખચાષઓ  

૮ ખોટી માદહિી   

૯ યોજના ક્ષેર  

૧૦ કાનનૂી બાબિો  

૧૧ યોજનાની જોગિાઈમાાં ફેરફાર  

૧૨ યોજનાની સમીક્ષા  

૧૩ દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે વપ્ર-મેદિક વશષ્યવવૃિ  

 ૧૩.૧)  હતેઓુ  

 ૧૩.૨)   વશષ્ય વવૃિઓની સાંખ્યા  

 ૧૩.૪)  પારિાની શરિો  

 ૧૩.૫)  વશષ્યવવૃિની રકમ  

 ૧૩.૫.૧)  વશષ્યવવૃિનો િર  

 ૧૩.૫.૨)  પસુ્િક સહાય  

 ૧૩.૫.૩)  અશતિિા ભથ્થા  



5 

 

 ૧૩.૬)  અરજી કરિાની પધ્ધવિ અને  

 પસાંિગી 

 

 ૧૩.૭)  વશષ્યવવૃિ િહેંચણીની રીિ  

 ૧૩.૮)  િેખરેખ  

૧૪ દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે પોસ્ટ મેદિક વશષ્યવવૃિ  

 ૧૪.૧)  હતેઓુ  

 ૧૪.૨)  વયાપ  

 ૧૪.૩)  વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા  

 ૧૪.૪)  પારિાની શરિો  

 ૧૪.૫)  વશષ્યવવૃિની રકમ   

 ૧૪.૫.૧) વનભાિ ભથ્્ુાં  

 ૧૪.૫.૨)  અશતિિા ભથ્્ુાં  

 ૧૪.૫.૩)  પરિ ન મળે િેિી ફરજજયાિ  

 ફી નુાં મજરે મળવુાં 

 

 ૧૪.૫.૪) પસુ્િક ભથ્્ુાં  

 ૧૪.૬)  સામાન્ય શરિો  

 ૧૪.૭)  પરુસ્કારની સમયાિવધ અને  

 નિીનીકરણ 

 

 ૧૪.૮)  અન્ય શરિો   

 ૧૪.૯)  અરજી કરિાની પધ્ધવિ   

 ૧૪.૧૦)  વશષ્યવવૃિ િહેંચિાની રીિ  
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 ૧૪.૧૧) િેખરેખ   

૧૫ (DEPWDદ્વારા વનદિિષ્ટ સાંસ્થાઓ, 

અનસુ્નાિક/સ્નાિક દડગ્રી/દડપ્લોમા માટે) ઉચ્ચ 

કક્ષાનુાં વશક્ષણ  

 

 ૧૫.૧)  હતેઓુ   

 ૧૫.૨)  સમયગાળાની સાંખ્યા   

 ૧૫.૩)  નાણાકીય સહાયની મારા  

 ૧૫.૪)  ઉિમિાની સાંખ્યા   

 ૧૫.૫)  પાદરિોવષકોની સમયાિવધ  

 અને નિીનીકરણ 

 

 ૧૫.૬)  અન્ય શરિો  

 ૧૫.૭)  િેખરેખ અને સમીક્ષા   

૧૬. EWDS માટે રાષ્િીય વવૃિ અદ્યિા ભારિીય વિશ્વ 

વિદ્યાલયોમાાં એમ.દફલ/પી.એચ.ડી માટે 

 

 ૧૬.૧) વયાપ  

 ૧૬.૨) હતેઓુ  

 ૧૬.૩) પારિાની શરિો   

 ૧૬.૪) અધ્યાિાની વવૃિની સાંખ્યા    

 ૧૬.૫) અધ્યિા વવૃિ સમયાિવધ   

 ૧૬.૬ અધ્યિાનો િર  

 ૧૬.૭ શ્રેષ્ઠ સાંશોધન અધ્યિા વવૃિ માટે પારિા  
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 ૧૬.૮ EFPDD હઠેળ વશષ્યવવૃિ આપિાની 

પધ્ધવિ 

 

 ૧૬.૯) UGCની ભવૂમકા  

 ૧૬.૧૦) DEPWD ની ભવૂમકા  

 ૧૬.૧૧) મલૂ્યાાંકન અને િેખરેખ   

૧૭. રાષ્િીય િદરયાપારની વશષ્યવવૃિ વિિેશી વિશ્વ 

વિધાલયો અનસુ્નાિક પિિી અને PHD માટે  

 

 ૧૭.૧)  હતેઓુ   

 ૧૭.૨) વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા  

 ૧૭.૩)ન્યનૂિમ લાયકાિ  

 ૧૭.૪)ઉંમર  

 ૧૭.૫) આિક મયાષિા  

 ૧૭.૬)એક િખિનુાં પરીિોવષિ  

 ૧૭.૭)નાણાકીય સહાય   

 ૧૭.૭.૧)િાવષિક વનભાિ ભથ્થા  

 ૧૭.૭.૨) િાવષિક,આકક્સ્મક ભથ્થાની મારા  

 ૧૭.૮) પ્રાસાંબગક મસુાફરી ભથ્્ુાં  

 ૧૭.૯) સાધન સહાય  

 ૧૭.૧૦) ચ ૂાંટણી ખચષ  

 ૧૭.૧૧) વિઝા ફી  

 ૧૭.૧૨) ફી  
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 ૧૭.૧૩)િબીબી વિમાનુાં વપ્રવમયમ  

 ૧૭.૧૪)હિાઈ મસુાફરીનુાં મલૂ્ય  

 ૧૭.૧૫)સ્થાવનક મસુાફરી  

 ૧૭.૧૬)સાંશોધન / વશક્ષણ સહાય માાંથી આિક  

 ૧૭.૧૭)આવથિક મિિ સાથે પાદરિોવષકની 

સમયાિવધ 

 

 ૧૭.૧૮) પસાંિગી પધ્ધવિ  

 ૧૭.૧૯)પ્રિાસ અનિુાન  

 ૧૭.૨૦)વશષ્યવવૃિની રકમનુાં વિિરણ  

 ૧૭.૨૧)યોજના હઠેળ ભાંગ  

 ૧૭.૨૨) ખોટી માદહિી પરૂી પાડિી  

 ૧૭.૨૩)ફરજજયાિ શરિો   

૧૮. દિવયાાંગ વિધાથીઓને ની:શલૂ્ક અન ુ વશક્ષણ 

(સરકારી નોકરીઓ માટે અને િાાંવરક અન ે

વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશ માટે અન ે

કેન્ર કે રાજ્ય સરકારના જાહરે સેિાના આયોગ 

દ્વારા લેિાિી સ્પધાષત્મક પરીક્ષામાાં બેસિા માટે   

 

 ૧૮.૧) હતેઓુ   

 ૧૮.૨)અન ુવશક્ષણ માટેના અભ્યાસક્રમો   

 ૧૮.૨) અમલીકરણ કરિી સાંસ્થાઓ આિક 

મયાષિા  
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 ૧૮.૪)અન ુવશક્ષણ આપિી સાંસ્થા   

 ૧૮.૫) અન ુ વશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની યાિી 

પર મકૂિામાાં માટે પારિાનુાં ધોરણ  

 

 ૧૮.૬) સાંસ્થાઓની પસાંિગી  

 ૧૮.૭) ભાંડોળ ફાળિણીની રીિ  

 ૧૮.૮) અન ુવશક્ષણ ફી નો જથ્થો  

 ૧૮.૯) ઉમેિિારોની પસાંિગી અને પારિાનુાં 

ધોરણ  

 

 ૧૮.૧૦) વવૃિકા   

 ૧૮.૧૧) સામાન્ય જોગિાઈઓ  

 ૧૮.૧૨) િેખરેખ અન ેિેખાિની સમીક્ષા   

 ૧૮.૧૩) ખોટી માદહિી પરૂી પાડિી   
 

જોિાણો :- 

૧) SWDS માટે ઉચ્ચ િગષની વશક્ષણ વશષ્યવવૃિ અને પ્રી-મેદિક / પોસ્ટ 

મેદિક માટે પ્રાપ્ય રાજ્ય અને કેન્ર શાવષિ અનસુાર સમય ગાળાઓ. 

૨) વશક્ષણમાાં વનદિિષ્ટ ઉિમ સાંસ્થાઓની યાિી  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ભારત સરકાર  

સામાજજક ન્્ા્ અને અવિકારીતા મતં્રાલ્ 

દિવ્ાગંજન સશક્તતકરણ વિભાગ 

દિવ્ાગં વિિાર્થીઓ માટે વશષ્્વવૃિની ્ોજના (૦૧/૦૪/૨૦૧૮)મી અસરર્થી 
 

૧) પદરચય  

૧.૧) બાંધારણની કલમ-૪૧ ના ભાગ-૪ (રાજ્યની નીવિના માગષિશષક વસદ્ાાંિો) માાં 

જોગિાઈ છે કે અશતિિા, માાંિગી, વદૃ્ાિસ્થા અને બેરોજગારીના દકસ્સામાાં 

જાહરે સહાય અને કામ અને વશક્ષણનો હક મેળિિા માટે અને અયોગ્ય 

જરૂદરયાિોના દકસ્સામાાં રાજ્ય સરકાર અસરકારક જોગિાઈ કરશે, 

દિવયાાંગજનોના આવથિક સામાજજક સશક્તિકરણમાાં વશક્ષણ પાયાનો ભાગ ભજિ ે

છે.   

 

૧.૨) બાંધારણની કલમ-૪૬ ના ભાગ-૪ (રાજ્યની નીવિના માગષિશષક વસદ્ાાંિો) 

લોકોના િગોના નબળા િગોના શૈક્ષબણક અને આવથિક દહિોન ેખાસ કાળજી 

સાથે આગળ િધારિા રાજ્ય સરકારને ફરજ પાડે છે. એજ ભાગની કલમ-

૩૮(૨) વિવિધ વયિસાયમાાં જોડાયેલા લોકો અને વિવિધ વિસ્િારોમાાં રહિેા 

લોકોના સમહૂમાાં પણ આિકની અસમાનિા ઓછી કરિા અને ક્સ્થવિ, 

સગિડિા અને િકોમાાં અસમાનિા દૂર કરિા રાજ્ય સરકારને ફરજ પાડે છે. 

૧.૩) િધમુાાં દિવયાાંગજન હક અવધવનયમ ૨૦૧૬ (RPWD ની કલમ-૩૧એ, 

જણાિેછે કે,”બાળકોના વનશલુ્ક અને ફરજીયાિ વશક્ષણ અવધવનયમ,૨૦૦૯ માાં 

ગમે િે જણાવયુાં હોય િે છિાાં  ૬ થી ૧૮ િષષની િયના નોંધપાર અશતિિા 
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ધરાિિા િરેક બાળકને િેની પસાંિગી મજુબની ખાસ શાળામાાં કે નજીકની 

શાળામાાં વનિઃશલુ્ક વશક્ષણનો હક રહશેે.  

૧.૪) િધમુાાં RPWD ની અવધવનયમની કલમ-૩૨ (૨) જણાિે છે કે સમબુચિ સરકાર 

અને સ્થાવનક સિાઓ િે સવુનવિિ કરશે કે નોંધપાર અશતિિા િાળા િરેક 

બાળકને િે ૧૮ િષષની િય પ્રાપ્ િ કરે ત્યાાં સધુી િેને યોગ્ય િાિાિરણમાાં 

વનશલુ્ક વશક્ષણ પ્રાપ્િ થાય છે.  

૧.૫) આ આિેશો પદરપણૂષ કરિા ભારિ સરકારના દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ 

વિભાગે િારીખ. ૦૧/૦૪/૨૦૧૨ અન ે ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િચ્ચે દિવયાાંગ 

વિધાથી માટે નીચે જણાિેલ છ વશષ્ય વવૃિની યોજના ચાલ ુકરે છે.  

 ૧) પ્રી-મેદિક 

 ૨) પોસ્ટ મેદિક 

 ૩) ઉચ્ચ કક્ષાનુાં વશક્ષણ 

 ૪) રાષ્િીય િદરયાપારની વશષ્યવવૃિ  

૫)  દિવયાાંગજનો માટે રાષ્િીય અધ્યિાવવૃિ અને દિવયાાંગ વિધાથી માટે 

વનિઃશલુ્ક અન ુ વશક્ષણ, હિે એવુાં નક્કી કરિામાાં આવયુાં છે કે આ છૂટી-

છિાઈ યોજનાઓને “દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટેની વશષ્યવવૃિ” એ નામ 

હઠેળ સાંચાલનની ક્ષમિા અને િધમુાાં િધ ુભાંડોળનો ઉપયોગ થાય િ ે

માટે એકછરીય યોજના હઠેળ લાિિી. 

૧.૬) ૨૦૧૬ના દિવયાાંગજન હક અવધવનયમની અનસુબૂચ માાં િશાષિલે અશતિાઓ 

ધરાિિા વિધાથી DEPWD ની વશષ્યવવૃિ માટે પણ પાર ઠરશે ૨૦૧૬ના 

અવધવનયમમાાં વનદિિષ્ટ અશતિાઓમાાં ૭ થી ૨૧ નો િધારો થયો છે. આ 
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કાયિામાાં સમાવિષ્ટ કયાષ મજુબની વનદિિષ્ટ અશતિોની યાિી નીચે જણાવયા 

મજુબ છે.   

 

ક્રમ દિવ્ાગંજન અવિવન્મ ૧૯૯૫ મા ં

અશતિાઓ 

સિુારેલ દિવ્ાગંજન અવિવન્મ 

૨૦૧૬મા અશતિઓ 

૧ અંધત્િ અંધત્િ 

૨ ઝાાંખી રષ્ષ્ટ ઝાાંખી રષ્ષ્ટ 

૩ રતિવપિ મતુિ રતિવપિ મતુિ વયક્તિ 

૪ સાાંભળિાની અક્ષમિા સાાંભળિાની અક્ષમિા (બાંધીર) અને 

સાાંભળિાની િકલીફ)  

૫ ચાલિાની અક્ષમિા  ચાલિાની અક્ષમિા  

૬) માંિબદુ્ધદ્  બૌધ્ધ્ધક અક્ષમિા  

૭) માનવસક બીમારી  માનવસક બીમારી 

૮  ઓટીઝમ 

૯)  સેરીબ્રલપાલસી 

૧૦)  સ્નાય ુનબળાઈ 

૧૧)  લાાંબા સમયની જ્ઞાનિાંતનુી નબળાઈ  

૧૨)  શીખિાની ચોક્કસ અક્ષમિા  

૧૩)  મલ્ટીપલસ્કેલોસીસ 

૧૪)  ભાષા અને બોલિાની અક્ષમિા  

૧૫)  થેલોસેવમયા 
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૧૬)  દહમોફેલીયા 

૧૭)  વશકલ સેલ રોગ 

૧૮)  બહુવિધ અક્ષમિા બવધરિા  

અંધત્િ સાથે  

૧૯)  એસીડ હુમલાનો વશકાર 

૨૦)  પારકીનસાંસ રોગ (ધ્રજુારી રોગ) 

૨૧)  ઠીંગણાપણુાં 

૧.૭) ૨૦૧૧ની િસ્િી ગણિરી અનસુાર 

ભારિમાાં ૨.૬૮ કરોડ વયક્તિઓ 

અશતિિા ધરાિિી હિી જેઓ કૂલ 

િસ્િીના ૨.૨૨% ધરાિિા હિા આ 

વયક્તિમાાં અન્ય અશતિાઓ િેમજ 

રષ્ષ્ટ, સાાંભળિાની, બોલિાની, 

ચાલિાની અને માંિબદુ્ધદ્ ધરાિિી 

વયક્તિમાાં સમાિેશ થાય છે. ૨૦૧૧ની 

િસ્િી ગણિરી અનસુાર અશતિાના 

પ્રકાર મજુબ ભારિમાાં દિવયાાંગોની 

વિગિો નીચે મજુબ છે.  

 

   

૨૦૧૧ ની િસ્તી ગણતરી મજુબ દિવ્ાગં જનોની સમસ્્ા  

 

દિવ્ાગંોનો પ્રકાર િસ્તી (કરોિમા)ં ટકાિારી 
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ચાલિાની ૦.૫૫ ૨૦% 

રષ્ષ્ટની ૦.૫૦ ૧૯% 

સાભંળિાની  ૦.૫૧ ૧૯% 

બોલિાની ૦.૨૦ ૦.૭% 

મિંબદુ્ધિ  ૦.૧૫ ૦.૬% 

માનવસક બીમાર  ૦.૦૭ ૦.૩% 

બહુવિિ ૦.૨૧ ૦.૮% 

અન્્ દિવ્ાગંતાઓ ૦.૪૯ ૧૮% 

કલૂ ૨.૬૮ ૧૦૦% 

. 

૧.૮) પ્રી-મેદિક, પોસ્ટ મેદિક અને ઉચ્ચ કક્ષાના વશક્ષણમાાં સમય ગાળાની િહેંચણી 

બધાજ રાજ્યો અન ે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશોમાાં દિવયાાંગ જનોની િસ્િીની 

ટકાિારીને આધારે અથિા ૨૦૧૧ ની િસ્િી ગણિરી મજુબ દિવયાાંગ જનોની 

કૂલ િસ્િી સરખામણીમાાં આધારે કરિામાાં આિે છે. જોકે અન્યથા યોગ્ય હશ ે

િો હિે પછીની િસ્િી ગણિરી સધુી સધુારેલ દિવયાાંગજન અવધવનયમમાાં 

સમાિેશ કરેલ નિી અશતિિા ધરાિિા વિધાથીઓને પણ વિચારણામાાં 

લેિામાાં આિશ.ે  

૧.૯) નીચે જણાવ્ા મજુબ “દિવ્ાગં વિિાર્થી માટેની વશષ્્ વવૃિની એક છ્ત્ત્રી્ 

્ોજનાના છ વિભાગો છે.  

 ૧) દિવયાાંગ વિધાથી માટે પ્રી-મેદિક વશષ્યવવૃિ (ધોરણ ૯ અને ૧૦)  
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૨) દિવયાાંગ વિધાથી માટે પોસ્ટ, મેદિક વશષ્યવવૃિ (ધોરણ ૧૧ થી 

અનસુ્નાિક દડગ્રી/દડપ્લોમા)   

૩) દિવયાાંગ વિધાથી માટે ઉચ્ચ કક્ષાનુાં વશક્ષણ (વશક્ષણમાાં વનિેશ કરાયેલી 

ઉિમ સાંસ્થાઓમાાં અનસુ્નાિક અને સ્નાિક/દડપ્લોમા/માટે )  

૪) રાષ્િીય િદરયાપારની વશષ્યવવૃિ (વિિેશના વિશ્વ વિદ્યાલય માાં 

અનસુ્નાિક વિધાથી માટે)  

૫) દિવયાાંગજનો માટે રાષ્િીય અધ્યેય્વિૃી (ભારિીય વિશ્વ વિધાયાલાયોમાાં 

એમ.દફલ અને પી.એચ.ડી. માટે)  

૬) દિવયાાંગ વિધાથી માટે વનિઃશલુ્ક અન ુવશક્ષણ (ગ્રપુ-એ અને ગ્રપુ-બી માટે 

ભરિી પરીક્ષા માટે અને િાાંવરક અન ે વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમોમાાં 

પ્રિેશ પરીક્ષા માટે. )  

૨) પાત્રતાની શરતો 

  ્ોજનાના િરેક ભાગોમા ંપાત્રતાની સામાન્્ શરતો નીચે મજુબ છે.  

 ૧) વશષ્ય વવૃિ માર ભારિીય નાગદરકો માટે જ ખલુ્લી છે.  

૨) બધી જ વશષ્યવવૃિ ૪૦% થી િધ ુઅશતિિા ધરાિિા વિધાથી જેઓ 

સક્ષમ સિા દ્વારા વનયમો નીચે વનયિ કરાયેલ અશતિિા પ્રમાણપર 

ધરાિિા હોય િઓેને લાગ ુ પડે છે. અશતિિા દિવયાાંગજન અવધકાર 

અવધવનયમ, ૨૦૧૬ માાં કરેલ વયાખ્યા પ્રમાણેની છે. 

૩) એક જ માાં-બાપના બે થી િધ ુ દિવયાાંગ બાળકોને યોજનાના લાભો 

મળિાપાર થશે નદહ.  

પરાંત ુ જો બીજુ ાં બાળક જોદડયુાં હશે િો આ યોજના હઠેળ બાંન ે

જોદડયા બાળકોને વશષ્યવવૃિ મળિાપાર થશે. 
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૪) કોઈ પણ િગષમાાં ભણિા માટે વશષ્યવવૃિ માર એક િષષ માટે 

મળિાપાર થશે, જો વિધાથી િેજ િગષનુાં પનુરાિિષન કરિો િે હશે િો 

િે જ વિધાથીને બીજા િષે વશષ્યવવૃિ મળશે નદહ.  

૫) આ યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિ ધરાિનાર બીજી કોઈ વશષ્યવવૃિ /વિૃીકા 

ધરાિશે નદહ, જો અન્ય કોઈ વશષ્યવવૃિ / કે વિૃીકા આપિામાાં આિશ ે

િો વિધાથી બેમાાંથી એક વશષ્યવવૃિ/વિૃીકા માટે કે જે િધ ુલાભકારક 

હોય િેને માટે વિકલ્પ આપી શકે અને આપેલ વિકલ્પ અંગે સાંસ્થાના 

િડા મારફિે વશષ્યવવૃિ આપનાર સાંસ્થાને જાણ કરિી જોઇશે જે િારીખ 

થી િે/િેણી અન્ય વશષ્યવવૃિ કે વવૃિકા સ્િીકારે િે િારીખથી આ 

યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિ ચકુિિામાાં આિશે નદહ. આમ છિાાં વિધાથી 

આ યોજના હઠેળ ચકૂિાયલે વશષ્યવવૃિની રકમ ઉપરાાંિ રહિેા-

જમિાના ખચષને પહોંચી િળિા માટે, સાધનો કે પસુ્િકો ખરીિિા માટે, 

રાજ્ય સરકાર કે અન્ય કોઈ સ્ત્રોિ પાસેથી વનિઃશલુ્ક રહઠેાણ કે હાંગામી 

આવથિક સહાય મેળિી શકશે. 

૬) કેન્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર પાસથેી આવથિક સહાય સાથે કોઈ પણ 

પિૂષ પરીક્ષા િાલીમ કેન્રમાાં અન-ુવશક્ષણ લેિા વશષ્યવવૃિ ધારકો અન ુ

વશક્ષણ કાયષક્રમની અિવધ માટે અન ુ વશક્ષણ યોજનાઓ હઠેળ વવૃિકા 

મેળિિા માટે પાર બનશે નદહ. 
૩) માિા-વપિા / િાલીઓની િાવષિક આિક પ્રી-મેદિક અને પોસ્ટ મેદિક 

વશષ્યવવૃિ એિા વિધાથીઓને ચકુિિામાાં આિશે જેઓના માિા-વપિા કે 

િાલીના બધા સ્રોિોની િાવષિક આિક રૂ.૨.૫૦.૦૦૦ (રૂવપયા બે લાખ પચાસ 

હજાર) થી િધિી ન હોય. 
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  ઉચ્ચ િગષનુાં વશક્ષણ રાષ્િીય િરીયાપાર વશષ્યવવૃિ અને દિવયાાંગ 

વિધાથીઓ માટે વનશલુ્ક અનવુશક્ષણ એિા વિધ્યાથીને આપિામાાં આિશે કે 

જેઓના માિા-વપિા કે િાલીની બધા સ્રોિોની િાવષિક આિક રૂવપયા ૬ લાખ 

થી િધિી ન હોય.  

  દિવયાાંગજનો માટે રાષ્િીય અધ્યેિાવવૃિમાાં િાવષિક આિકની કોઈ 

મયાષિા નથી 
નોંિ:- ૧.  

જ્યાાં સધુી બમેાાંથી એક માિા-વપિા જીવિિ હશે િો જે િે દકસ્સામાાં 

માિા-વપિાની બધા જ સ્રોિો માાંથી થિી આિક ધ્યાનમાાં લેિાની રહશે ે

અને અન્ય કમાિા સભ્યોની આિક ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશ ે નદહ. 

આિક જાહરે કરિાના પરકમાાં આના આધારે જ આિક જાહરે કરિાની 

છે. જ્યાાં બાંને માિા-વપિા મતૃ્ય ુપામ્યા હોય િેિા દકસ્સામાાં વિધાથીને 

િેના અભ્યાસમાાં મિિ કરનાર િાલીની આિક ધ્યાને લેિાની છે. 

આિા વિધાથી જેના માિા-વપિાની આિક કમાિા માિા\-વપિાના 

અચાનક અિસાનથી અસર પામેલ હોય અને પદરણામે આ યોજના 

હઠેળ વનયિ કરેલ આિક મયાષિા હઠેળ આિિા હોય િઓે આિો 

અણધાયો બનાિ બન્યા ના મદહનાથી પારિાની અન્ય શરિોન ે

પદરપણૂષ કરિાને આધીન વશષ્યવવૃિ માટે પાર બનશે. આિા 

વિધાથીઓની વશષ્યવવૃિ માટેની અરજી છેલ્લી િારીખ િીિી જિા છિાાં 

રહમેરાહ ેવિચારણામાાં લઇ શકાશે. 
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નોંિ:- ૨. 

. આિકનુાં પ્રમાણપર એકજ િાર મેળિવુાં જરૂરી છે એટલે કે એક િષષ 

કરિા િધ ુસમય માટે ચાલ ુરહિેા અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશના સમયે. 
૪) બાબલકા વિધાથીઓ માટે અનામિ પ્રી-મેદિક, પોસ્ટમેદિક અન ે ઉચ્ચિગષના 

વશક્ષણ માટેની િર િષે પ્રાપ્િ થિી કૂલ વશષ્યવવૃિના ૫૦% બાબલકા 

ઉમેિિારો માટે અનામિ રાખિામાાં આિશે. રાષ્િીય િદરયાપારની 

વશષ્યવવૃિમાાં વશષ્યવવૃિઓના ૩૦% મદહલા વિધાથીઓ માટે અનામિ રહશે.ે 

આમ છિાાં પરૂિી સાંખ્યામાાં બાબલકા ઉમેિિારો યોજનાની બોલીઓ અન ે

શરિો પ્રમાણે ન મળે કે પાર ન ઠરે િેિા દકસ્સામાાં િણ િપરાયલે 

વશષ્યવવૃિઓ યોગ્ય પરુુષ ઉમેિિારો પસાંિ કરીને ઉપયોગમાાં લઇ શકાશે.   

૫) અમલીકરણ કરનાર સાંસ્થા –દિવયાાંગ વિધાથી માટે પ્રી-મેદિક, પોસ્ટ મેદિક 

અને ઉચ્ચ િગષના વશક્ષણની વશષ્યવવૃિઓ રાષ્િીય વશષ્યવવૃિ પોસ્ટલ 

(એન.એસ.પી) મારફિે અમલી બને છે અને વશષ્યવવૃિની રકમ સીધે સીધી 

PFMS પોટષલ મારફિ ેલાભાથીને મળે છે. દિવયાાંગ વિધાથી માટે રાષ્િીય વવૃિ 

ય.ુજી.સી પોટષલ મારફિે અમલી બને છે. અને યોજનાના અમલીકરણ માટે 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ મધ્યસ્થીઓની પસાંિગી માટે UGC 

જિાબિાર રહશેે અને DEPWD / UGS એ વનવિિ કરેલા લાભાથીઓન ે

ભાંડોળની િહેંચણી કરિા માટે જિાબિાર રહશેે. કેનેરા બેંક મારફિ ે

લાભાથીના બેંક ખાિામાાં અધ્યિાવવૃિની રકમ જમા કરિામાાં આિશે.  

  દિવયાાંગ વિધાથી માટેની રાષ્િીય િદરયાપાર વશષ્યવવૃિ અને દિવયાાંગ 

વિધાથી માટે વનિઃશલુ્ક અન ુ વશક્ષણ DEPD મારફિે અમલી બને છે, અન ે

EFMS મારફિે વશષ્યવવૃિની રકમ લાભાથીના બેંક ખાિામાાં જમા થાય છે.  
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૬) ્ોજનાનો પ્રચાર અને અરજીઓ આિકારિી  

  યોગ્ય સમયે યોજનાની જાહરેાિ કરિામાાં આિશે અને લબક્ષિ સમહૂોના 

ધ્યાન પર લાિિા માટે માધ્યમો અને િેબસાઇટ મારફિે યોગ્ય રીિે પ્રકાવશિ 

કરિામાાં આિશે. 
૭) િહીિટી ખચાાઓ 

યોજનાના અમલીકરણ માટે વિભાગમાાં યોજના ચાલ ુકરિા માટે માનિશક્તિ 

રોકિામાાં િહીિટી ખચાષઓ થાય છે. એકઠી કરિાની માદહિી અને િેની 

પ્રદક્રયા વિશાલ હોઈ અને િષો િરવમયાન યોજના અમલી બનિી હોઈ 

શરૂઆિથી જ માદહિીનો આધાર કમ્પ્યટુર પધ્ધવિથી ચાલ ુ કરિાનો હોય, 

કુશળ અને લાયકાિ ધરાિિી વયક્તિઓને રોકિાની જરૂર પડે છે. ઉપરોતિ 

ખચાષ િેમજ યોજનાના અમલીકરણ અંગેના પ્રાસાંબગક ખચાષઓને પહોંચી 

િળિા કૂલ અંિાજપરના રણ ટકાથી િધ ેનદહ િેિી જોગિાઈ િહીિટી ખચાષ 

માટે કરિામાાં આિશે.  

૮) ખોટી માદહતી પરૂી પાિિી 

જો કોઈ ઉમેિિારે ખોટી માદહિી કે િસ્િાિેજ પરૂા પાડેલ હોય અને િ ે

ખોટા સાબબિ થાય િો િે/િેણીને પ્રાધ્પ્િ માાંથી બાકાિ કરિામાાં આિશે અન ે

જો િે કે િણેીએ િે મેળિી હોય કે મળેિનાર હોય િો િપરાયલે રકમ ૧૫% 

ચક્રવદૃ્ધદ્ વયાજ સાથે િસલૂ કરિાની કાયષિાહી કરિામાાં આિશે. આિા 

ઉમેિિારને ભવિષ્ય માટે કાળી યાિીમાાં મકૂિામાાં આિશે અને ઉમેિિાર સામ ે

યોગ્ય કાનનૂી પગલાાં પણ લેિામાાં આિશે.  
૯) ્ોજનાનો કે્ષત્ર વિસ્તાર 
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યોજનાનો હતે ુ પસાંિ કરેલ ઉમેિિારને વશક્ષણ મળેિિા માટે નક્કી કરેલ 

નાણાકીય મિિ પરૂી પાડિાનો છે. યોજના વશષ્યવવૃિ મેળિનારના 

રોજગારની પાસાને આિરી લેિી નથી અને િેને કોઈપણ જાિની મિિ કોઈ 

જગ્યાએ નોકરી મેળિિામાાં િે કે િેણીએ વશષ્યવવૃિ મેળવયા બાિ કરિી નથી.  
૧૦) કાનનૂી કા ા્િાહી 

આ યોજના માાંથી ઉિભિિી કોઈ કાનનૂી કાયષિાહી દિલ્લીની નેશનલ 

કૅવપટલ ટેરીટરીમાાં આિેલ અિાલિના સાંપણૂષ ક્ષેર અવધકારને આધીન રહશે.ે 
૧૧) ્ોજનાની જોગિાઈઓમા ંફેરફાર 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ ભારિ સરકાર પોિાની વિિકે બદુ્ધદ્ 

અનસુાર સામાજજક ન્યાય અને અવધકાદરિા વિભાગના સબચિની સાંમવિ 

સાંબાંવધિ નાણાકીય સલાહકારોના પરામશષ માાં મેળિીને િખિો િખિ જરૂર 

પડે ત્યારે યોજનાની જોગિાઈઓમાાં જરૂરી ફેરફારો કરી શકે.  
૧૨) ્ોજનાની સમીક્ષા 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ જયારે-જયારે જરૂર પડે ત્યારે સ્િ 

વિિેક અનસુાર સમીક્ષા હાથ ધરી શકે 

યોજનાના વિવિધ વિભાગોની વિવિધ માગષિશષક સચૂનાઓ નીચ ેઆપ્યા 

મજુબ છે.  
૧૩) દિવ્ાગં વિિાર્થીઓ માટે પ્રી-મેદિક વશષ્્વવૃિ 

 ૧૩) હતેઓુ 

એ) દિવયાાંગ વિધાથીઓન ેિેમના આગળના અભ્યાસમાાં મિિ કરિી અન ે

િેઓને સમાજમાાં પ્રવિષ્ષ્ઠિ સ્થાન મેળિિા િૈયાર કરિા, કારણ કે 

િેઓને શારીદરક, આવથિક, મનોિૈજ્ઞાવનક અને માનવસક અડચણ નો 
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િેમના અભ્યાસમાાં સામનો કરિો પડે છે ઘણી િખિ આિા 

વિધાથીઓમાાં િમેની ગબભિિ કુશળિાઓ બહાર લાિિાની ઉણપ િેખાય 

છે અને િેને કારણે િઓે િક ગમુાિે છે.  

બી) દિવયાાંગ વિધાથીઓને િેઓના ધોરણ-૯ અને ૧૦ થી આગળના 

અભ્યાસમાાં મિિ કરિી જેથી અભ્યાસ છોડી િેિાના પ્રસાંગો ખાસ કરીન ે

પ્રાથવમકથી માધ્યવમકના િબકે્ક ઘટાડી શકાય.  

સી) દિવયાાંગ વિધાથીઓ ધોરણ- ૯ અને ૧૦ માાં ભાગ લે િેમાાં િધારો 

કરિા અને પ્રી-મેદિક િબક્કાના વશક્ષણમાાં સધુારો કરિા.  

૧૩.૨ વશષ્યવવૃિ ની સાંખ્યા 

એ) િષષ ૨૦૧૮-૧૯ ના િષષમાાં પ્રી-મેદિક વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરિાની સાંખ્યા 

૨૦,૦૦૦ + નિીનીકરણ અને િષષ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૨૫૦૦૦ + 

નિીનીકરણ હશે.    

બી) ભારિમાાં બધાાં જ રાજ્યો અને કેન્ર શાવસિ પ્રિેશોમાાં વશષ્યવવૃિ ની 

સાંખ્યા ઉપર જણાવયા મજુબ િહેંચિામાાં આિશે. ભારિની કૂલ 

દિવયાાંગજન િસ્િીની સરખામણીમાાં િે રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશની 

દિવયાાંગજન િસ્િીની ટકાિારીને આધારે, જેિે રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ 

પ્રિેશને, મળિાપાર વશષ્યવવૃિઓની સાંખ્યા નક્કી કરિામાાં આિશ.ે 

િરેક રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશને ફાળિેલ વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા 

જોડાણ-૧ માાં િશાષિેલ છે.  

  પરાંત ુ જો કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ કે રાજ્યને આ રીિે ફાળિલે 

વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા પાર ઉમેિિારન ે મળિાને કારણે સાંપણૂષપણે િણ 

િપરાયલે રહશેે િો િેિા દકસ્સામાાં િણ િપરાયલે સાંખ્યા અન્ય રાજ્ય 
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કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ, જ્યાાં િેઓને ફાળિેલ સાંખ્યા કરિા પાર 

ઉમેિિારોની સાંખ્યા ઘણી િધારે હશે ત્યાાં િેમને ફાળિિામાાં આિશે.  

૧૩.3 વયાપ. 

 આ યોજના હઠેળ િગષ ૯ અને ૧૦ માાં અભ્યાસ માટે જ વશષ્ય વવૃિ 

મળિાપાર થશે.  

૧૩.૪ પારિાની શરિો 

 િે કે િેણી કેન્ર રાજ્ય માધ્યવમક વશક્ષણ બોડષ, દ્વારા કે સરકાર દ્વારા 

માન્ય શાળા કે સરકારી શાળામાાં િગષ-૯ કે ૧૦ માાં વનયવમિ પણૂષકાલીન 

વિધાથી હોિી જોઇશે. 

૧૩.૫ વશષ્યવવૃિની રકમ 

 અભ્યાસક્રમના સાંપણૂષ ગાળા માટે પ્રી-મેદિક વશષ્યવવૃિની રકમમાાં 

નીચેનાનો સમાિશે થશે.  

 (૧) વનભાિ ભથ્્ુાં 

 (૨) પસુ્િક સહાય 

 (3) િીવયગિા ભથ્્ુાં 

૧૩.૪.૧. વશષ્યવવૃિનો િર 

વિગિ દિિસે ભણનાર 
વિધાથીઓ 

છારાલયમાાં 
રહનેાર 

એક શૈક્ષબણક િષષમાાં ૧૨ માસ માટે 
વનભાિ ભથ્થાનો િર (િર માસ રૂ. માાં 

૫૦૦ ૮૦૦ 
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 ૧૩.૫.૨ પસુ્િક સહાય : િાવષિક રૂ. ૧૦૦૦/- 

૧૩.૫.3 િીવયગિા ભથ્્ુાં : િીવયગિા સાંિભે વિવિધ પ્રકારના ભથ્થા નીચ ે

મજુબ ચકૂિાશે.   

ક્રમ દિવયાાંગિાનો પ્રકાર રકમ (રૂ.માાં 
િાવષિક) 

૧. રષ્ષ્ટ હીનિા રૂ. ૪૦૦૦/- 
૨. શ્રાિણ અક્ષમિા રૂ. ૨૦૦૦/- 
3. શારીદરક અક્ષમિા   
૪. શારીદરક (ઓ.એચ) બૌદ્ધદ્ક અક્ષમિા રૂ. ૨૦૦૦/- 
૫. ઉપર િશાષિલેમાાં સામેલ ન થિી અન્ય 

અક્ષમિા 
રૂ. ૨૦૦0/- 

૧૩.૪. અરજી કરિાની પદ્વિ અને પસાંિગી  

(એ) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ, અન્ય માધ્યમો અન ે

િેબસાઇટ મારફિે અને અગ્રણી અખબારોમાાં જાહરેાિ આપીન ે

યોજનાની વિગિો જાહરે કરશે અને અરજી આિકારશ.ે અરજીઓ 

www.scholrships.gov.in એ િેબસાઇટ મારફિે માંગાિિામાાં 

આિશે. 

(બી) અરજી મોકલિાની વનયિ કરેલ છેલ્લી િારીખ િરવમયાન 

અરજિારોએ િમેની અરજી ઓન લાઈન રજુ કરિી જોઇશે. બધા 

જ જરૂરી િસ્િાિેજો જેિા કે ફોટોગ્રાફ, ઉમેિિારનો પરુાિો, 

દિવયાાંગિા પ્રમાણપર, માિા-વપિાનુાં આિકનુાં પ્રમાણપર વશક્ષણ 

ફીની પહોંચ છેલ્લી લાયકાિનુાં પ્રમાણપર વનયિ પરકમાાં યોગ્ય 

રીિે ભરીને ઑનલાઇન પધ્ધવિ માાં મકૂિા જોઈએ.  
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સી) જે સાંસ્થામાાં ઉમેિિાર અભ્યાસ કરિો હશે િે સાંસ્થાએ પણ િજે 

િેબસાઇટ પર નોંધણી કરાિિાની રહશે,ે અને ઉમેિિારે પરૂી 

પાડેલ વિગિોની ચકાસણી કરિાની રહશેે. રાજ્ય સરકારે વનમલે 

મધ્યસ્થ અવધકારી રાજ્ય સરકાર િિી અરજી િપાસશ ેઅને િે 

અંગે કાયષિાહી કરશ ે અને િે લાભાથીઓને વશષ્યવવૃિની રકમ 

િહેંચિા પીએમએફએસ માાં આખરી યાિીમાાં ડીજીટલ સહી કરશે. 

ડી) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા જે િે રાજ્યના સાંબાંવધિ 

વિભાગના િે વિભાગને ફાળિેલ સાંખ્યાન ે ઘ્યાને લઇ કરિામાાં 

આિેલ ભલામણોને આધારે આખરી પસાંિગી કરિામાાં આિશે.   

  ભારિની કૂલ દિવયાાંગજન િસ્િીની સરખામણીમાાં િ ે

રાજ્યની દિવયાાંગજન િસ્િીની ટકાિારીને આધારે કોઈપણ 

રાજ્યને મળિાપાર સાંખ્યા નક્કી કરિામાાં આિે છે.   

ઈ) જો કોઈ ઉમેિિાર એક રાજ્યનો કાયમી વનિાસી હોય પરાંત ુ

અન્ય રાજ્યમાાં અભ્યાસ કરિો હોય િેિા દકસ્સામાાં િેની અરજી 

િેના મળૂ રાજ્યના સાંખ્યા હઠેળ ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે અને િ ે

જે રાજ્યનો કાયમી વનિાસી છે િે રાજ્યના વશક્ષણ/કલ્યાણ 

વિભાગની ભલામણ િેની અરજી માટે જરૂરી બનશે.   

એફ) પસાંિગી માટે ગણુિિા ધોરણ :  

 નીચેના પાસા ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે.  

 ૧. યોજનામાાં જણાવયા મજુબ પારિાની શરિોની પદરપણૂષિા  

 ૨. રાજ્ય વશક્ષણ વિભાગની ભલામણ  

 3. રાજ્યને પ્રાપ્ય સમયગાળાની સાંખ્યા 
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૪. લાયકાિ પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગણુની ટકાિારીના સાંિભષમાાં 

ઉમેિિારની ગણુિિા 

 ગનુાની ટકાિારીમાાં ફેરફારના દકસ્સામાાં દિવયાાંગિાની 

ટકાિારી ઘ્યાને લેિામાાં આિશે. એટલે કે, દિવયાાંગિાની 

િધ ુ ટકાિારી ધરાિનાર અગ્રિા મેળિશ,ે છિાાં જો કોઈ 

ગાાંઠ પડે િો ઉંમર ઘ્યાને લેિામાાં આિશ ેએટલે કે િધ ુ

િય ધરાિનાર અગ્રિા મેળિશે.  

 ૧૩.૭ વશષ્યવવૃિની િહેંચણીની રીિ 

વશષ્યવવૃિ યોજના રાષ્િીય વશષ્યવવૃિ પોટષલ મારફિે અમલી બનશ ે

અને દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા રકમ સીધ ે સીધી 

લાભાથીના બેંક ખાિામાાં જમા થશે.  

૧૩.૮ એ) ઓન લાઈન પોટષલ યોજના પર િેખરેખ, દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ રાખશે.  

 બી) રાજ્ય સરકાર એ સવુનવિિ કરશે કે લાભાથીઓને યાિી જરૂરી 

વિભાગો સાથે, જીલ્લા  અને કક્ષા અનસુાર જાળિિામાાં આિે છે.  

૧૪. દિવયાાંગજન વિધાથીઓ માટે પ્રી-મેદિક વશષ્યવવૃિ 

 ૧૪.૧ હતેઓુ : 

એ) દિવયાાંગ વિધાથીઓને િેમના આગળના અભ્યાસક્રમમાાં મિિ 

કરિી અને િેઓની આજીવિકા મેળિિા િૈયાર કરિા અને 

િેઓને સમાજમાાં પ્રવિષ્ષ્ઠિ સ્થાન મેળિિા િૈયાર કરિા કારણ 

કે િેઓને શારીદરક, આવથિક, મનોિૈજ્ઞાવનક અને માનવસક અડચણ 

નો િેમના અભ્યાસમાાં સામનો કરિો પડે છે. ઘણી િખિ આિા 



26 

 

વિધાથીઓમાાં િમેની ગબભિિ કુશળિાઓ બહાર લાિિાની ઉપણ 

િેખાય છે અને િેને કારણે િેઓ િક ગમુાિ ેછે.  

બી) દિવયાાંગ વિધાથીઓન ેિેઓના ધોરણ- ૯ અને ૧૦ થી આગળના 

અભ્યાસક્રમમાાં મિિ કરિી જેથી અભ્યાસ છોડી િેિાના પ્રસાંગો 

ખાસ કરીને પ્રાથવમકથી માધ્યવમકના િબકે્ક ઘટાડી શકાય. 

સી) દિવયાાંગ વિધાથીઓ ધોરણ-૯ અને ૧૦ માાં ભાગ લે િેમાાં સધુારો 

કરિા અને પ્રી-મેદિક િબક્કાના વશક્ષણમાાં સધુારો કરિા. 
૧૪.૨. વ્ાપ 

 આ યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિઓ ય.ુજી.સી. કે એ.આઈ.સી.ટી.ઈ માન્ય કોઈ 

વિશ્વ વિદ્યાલયના અનસુ્નાિક પિિી કે ડીપ્લોમા અને સ્નાિક પિિી કે 

દડપ્લોમા અને પોસ્ટ મૅદિક્યલુેશન દડપ્લોમા કે પ્રમાણપર અથિા ધોરણ- 

૧૧- ૧૨ માાં અભ્યાસ કરિા માટે પ્રાપ્ય થશે.  

૧૪.3. વશષ્્વવૃિઓની સખં્્ા 

એ) િર િષે પોસ્ટ મેદિક વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરિાની સાંખ્યા ૧૭૦૦૦ + 

નિીનીકરણ (સાિ હજાર પરૂા) 

બી) ભારિમાાં બધા જ રાજ્યો અને કેન્ર શાવસિ પ્રિેશોમાાં વશષ્યવવૃિઓની 

સાંખ્યા ઉપર જણાવયા મજુબ િહેંચિામાાં આિશે. ભારિની કૂલ 

દિવયાાંગજન િસ્િીની સરખામણીમાાં રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશની 

દિવયાાંગજન િસ્િીની ટકાિારીના આધારે જેને રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ 

પ્રિેશને મળિાપાર વશષ્યવવૃિઓની સાંખ્યા નક્કી કરિામાાં આિે છે. 

િરેક રાજ્ય કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશને ફાળિેલ વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા 

જોડાણ-૧ માાં િશાષિેલ છે.  
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  પરાંત ુ જો કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ કે રાજ્યને આ રીિે ફાળિલે 

વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા પાર ઉમેિિાર ન મળિાને કારણે સાંપણૂષપણે િણ 

િપરાયલે રહશેે િો િેિા દકસ્સામાાં િણ િપરાયલે સાંખ્યા અન્ય રાજ્ય 

કે કેન્ર શાવસિ પ્રિેશો જ્યાાં િેઓને ફાળિેલ સાંખ્યા કરિા પાર 

ઉમેિિારોની સાંખ્યા ઘણી િધારે હશે ત્યાાં િેમને ફાળિાશે.  

૧૪.3. પારિાની શરિો  

(૧) નીચેના અપિાિ સાથે માન્ય સાંસ્થાઓમાાં કરિામાાં આિિા માન્ય 

મૅદિક્યલુેશન પછીના અથિા માધ્યવમક પછીના અભ્યાસક્રમોમાાં 

અભ્યાસ કરિા માટે આ વશષ્યવવૃિઓ આપિામાાં આિશે.  

  “ખાનગી પાયલટ કરિાના અભ્યાસક્રમો, વિમાન જાળિણી 

ઇજનરેીના અભ્યાસ ક્રમો જેિા િાલીમી અભ્યાસક્રમો માટે વશષ્યવવૃિઓ 

આપિામાાં આિિી નથી. સૈવનક મહાવિદ્યાલય િહરેાદૂનમાાં ચાલિા 

િાલીમ અભ્યાસક્રમો ડફરીન (હિે રાજેન્ર) પર ચાલિા અભ્યાસક્રમો, 

રાજ્ય કક્ષાએ અને અબખલ ભારિ કક્ષાએ પિૂષ પરીક્ષા િાલીમમાાં 

ચાલિા અભ્યાસક્રમો માટે પણ વશષ્યવવૃિઓ આપિામાાં આિિી નથી, 

માર એિાજ ઉમેિિારો 

(૨) જેમણે મેદિકની કે ઉચ્ચ માધ્યવમક કે અન્ય કોઈ ઉચ્ચ પરીક્ષા માન્ય 

વિશ્વવિદ્યાલય કે માધ્યવમક વશક્ષણ બોડષ માાંથી પસાર કરી હોય િઓે 

પાર બનશે.  

(3) આ યોજના હઠેળ અનસુ્નાિક પિિી, દડપ્લોમા/પ્રમાણપર કક્ષાના 

અભ્યાસક્રમો પણ આિરી લેિાયા છે.  
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(૪) ઉમેિિારો કે જેઓ વશક્ષણનો એક િબક્કો પસાર કયાષ બાિ િેજ 

િબક્કામાાં અન્ય વિષયમાાં અભ્યાસ કરે િાખલા િરીકે અન્ય વિષયમાાં 

B.A પછી B.com કરે િો િેઓ પાર બનશે નદહ. આમ છિાાં 

B.A/B.S.C/B.E પાસ કયાષ બાિ L.L.B/Bed/BE કરિા વિધાથીઓનુાં આ 

યોજના હઠેળ મેદિક પછીની વશષ્યવવૃિ મળિાપાર થશ ે

(૬) વિવિધ લક્ષી હાઈસ્કલૂના ધોરણ-૧૨ ના િગષમાાં અભ્યાસ કરિા િગષ-૧૧ ના 

ઉચ્ચ માધ્યવમક શાળાના વિધાથીઓ િે અભ્યાસક્રમ સિિ શાળા અભ્યાસક્રમ 

હોિાથી પાર થશે નદહ. આમ છિાાં જ્યાાં આિા અભ્યાસક્રમોની ૧૦ માાં 

ધોરણની પરીક્ષા મેદિક સમકક્ષ ગણિામાાં આિે અને ૧૦ માાં ધોરણની પરીક્ષા 

પાસ કયાષ બાિ અન્ય અભ્યાસ ક્રમમાાં જોડાય િો િેિા વિધાથીઓને પોસ્ટ 

મેદિક વિધાથી ગણિામાાં આિશે, અને વશષ્યવવૃિ મેળિિા પાર થશે.  

(૫)   (૫) એક સાથે બે અલગ અલગ અભ્યાસક્રમો કરિા વિધાથીઓ કોઇ પણ 

એક અભ્યાસક્રમ માટે વશષ્યવવૃિ મેળિી શકે પરાંત ુઆિા અભ્યાસક્રમો 

સાંબાંવધિ શકૈ્ષબણક સાંસ્થા હઠેળ પરિાનગી પાર હોિા જોઈએ.  

(૭) વિનયન/િાબણજ્ય કે વિજ્ઞાનમાાં સ્નાિક પહલેાની પરીક્ષાઓ પસાર 

કયાષ કે ન કયાષ બાિ કોઈ માન્ય વયાિસાવયક કે િાાંવરક 

પ્રમાણપર/દડપ્લોમા/પિિી અભ્યાસક્રમમાાં જોડાય િો િેમને જો િેઓ 

અન્યથા યોગ્ય હોય િો વશષ્યવવૃિ આપિામાાં આિશે. સમહૂ-૧ ના 

અભ્યાસક્રમ વસિાય ત્યાર બાિની કોઈ વનષ્ફળિા માફ કરિામાાં આિશ ે

નદહ.  
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(૮) જે વિધાથીઓ પરાચાર અભ્યાસક્રમ મારફિ િેમનો અભ્યાસક્રમ કરશ ે

િેઓ પણ પાર થશ ે પરાચાર અભ્યાસક્રમ એ શ્િોમાાં દૂરના અન ે

વનરાંિર વશક્ષણનો સમાિેશ થાય છે,  

(૯) નોકરી કરિા વિધાથીઓ જેઓની િમેના માિા-વપિા કે િાલી સાથેની 

સાંયતુિ આિક મહિમ વનયિ આિક મયાષિા કરિા િધિી ન હોય. 

િેઓ પણ બધી જ પરિ ન મળિાપાર ફરજીયાિ ચકુિિાની ફી મજરે 

મળિાની મયાષિા સધુી પાર ઠરશે.  
૧૪.૫. વશષ્્વવૃિની રકમ 

મેદિક પછીના વશષ્યવવૃિમાાં અભ્યાસક્રમના સાંપણૂષ ગાળા માટે નીચેનાનો 

સમાિેશ થાય છે. 

 ૧) વનભાિ ભથ્્ુાં 

 ૨) દિવયાાંગિા ભથ્્ુાં 

 3) પરિ ન થાય િિેી ફરજીયાિ ફી નુાં મજરે મળવુાં. 

 ૪) પસુ્િક ખચષ 

  વિગિો નીચે મજુબ છે.  

૧૪.૫.૧.  

સમહૂ વનભાિ ભથ્ર્થાનો િર (માવસક 
રૂ.) 

 છારાલયના 
વિધાથીઓ 

દિિસે 
અભ્યાસ 
કરિા 

વિધાથીઓ 
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સમહૂ. ૧   
સિે સ્નાિક/અન-ુસ્નાિક પિિી અભ્યાસક્રમો જેમાાં 
મેડીસીન્સ/ઇજનેરી/ટેકનોલોજી/આયોજન/સ્થાપત્ય 
વિદ્યા/ફેશન ટેકનોલોજી 
મેનેજમેન્ટ/િેપાર/નાણાકીય િહીિટ/કમ્પ્યટુર 
વિજ્ઞાન / કૃવષ/પશ ુપાલન અને સાંબાંવધિ વિજ્ઞાન 
U.G.C/AICTE દ્વારા કોઈ પણ શાખામાાં માન્ય સિ ે
અનસુ્નાિક પિિી/દડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ 

૧૬૦૦ ૭૫૦ 

સમહૂ. ૨   
વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમો જેમાાં પિિી/દડપ્લોમા 
ફામષસી જેિા ક્ષેરોમાાં પ્રમાણપરો (બી ફામષ) 
એલ.એલ.બી, બી.એફ.એસ, પનુ:િસિાટ વનિાન 
વિગેરે જેિી અધષ િબીબી શાખાઓ માસ સાંિેશ 
વયિહાર હોટલ વયિસ્થા અને કેટદરિંગ 
યારા/પ્રિાસન/સરભર આંિદરક સશુોભન પોષણ 
અને ખોરાક શાસ્ત્ર, િાબણજીક કલા, નાણાકીય સેિા 
(િા.િ. બેષ્ન્કિંગ, િીમો, કર, વિગેરે) 

૧૧૦૦ ૭૦૦ 

સમહૂ. 3   
બી.એ./બી.એસ.સી./બી.કોમ, વિગેરે ગ્રપુ-૧ અન ે
૨ હઠેળ ન આિરી લિેાયેલ સ્નાિક પિિી આપિા 
અન્ય સિે અભ્યાસક્રમો  

૯૫૦ ૬૫૦ 

સમહૂ. ૪   
જેને માટે પ્રિેશ લાયકાિ ધોરણ-૧૦ િા.િ. જયેષ્ઠ 
માધ્યવમક પ્રમાણપર (ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ બાંન ે
સામાન્ય પ્રિાહ અને વયાિસાવયક પ્રિાહ, 

૯૦૦ ૫૫૦ 
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આઈ.ટી.આઈ અભ્યાસક્રમો/ રણ િષષનો 
પોબલટેકવનક િગેરેનો દડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ   
નોંધ : માન્ય સાંસ્થાઓમાાં કરિામાાં આિિા 
માધ્યવમક પછી અથિા મેદિક પછીના બધા જ 
માન્ય અભ્યાસક્રમોમાાં અભ્યાસ માટે વશષ્યવવૃિ 
આપિામાાં આિે છે. ગ્રપુ. ૧ થી ૪ માાં આપિામાાં 
આિેલી અભ્યાસક્રમોની યાિી િાખલા રૂપ છે. 
સાંપણૂષ નથી આમ રાજ્ય સરકારો / કેન્ર શાવસિ 
િહીિટિાર િમેની રીિે િેમની કક્ષાએ યોગ્ય સમહૂ 
નક્કી કરિા સક્ષમ છે.  

  

 

૧૪.૫.૨. દિવયાાંગિા ભથ્્ુાં :  

  દિવયાાંગિા સાંિભે વિવિધ પ્રકારના ભથ્થા નીચે મજુબ ચકૂિશે.    

ક્રમ દિવયાાંગિાનો પ્રકાર રકમ (રૂ. માાં 
િાવષિક) 

૧. રષ્ષ્ટ હીનિા રૂ. ૪૦૦૦/- 
૨. શ્રિણ અક્ષમિા રૂ. ૨૦૦૦/- 
3. શારીદરક અક્ષમિા (ઓ.એચ) રૂ. ૨૦૦૦/- 
૪. બૌદ્ધદ્ક અક્ષમિા રૂ. ૪૦૦૦/- 
૫. ઉપર િશાષિલેમાાં સામેલ ન થિી અન્ય અક્ષમિા રૂ. ૨૦૦0/- 

 

૧૪.૫.3. પરિ ન મળિા પાર ફરજીયાિ ફી મજરે મળિી 

વિધાથીઓ દ્વારા સાંસ્થાઓને કે વિશ્વ વિદ્યાલય / બોડષને ચકુિિા પાર 

ટયશૂન પ્રિેશ નોંધણી, રમિ-ગમિ માંડળ, પસુ્િકાલય સામવયક, 
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િબીબી પરીક્ષા અને એિી અન્ય ફી જે ફરજીયાિ પણ ેચકુિિાની હોય 

છે. િે વિધાથીઓને ચકુિિામાાં આિે છે. મેદિક પછીની વશષ્યવવૃિની 

મહિમ ફી મયાષિા િાવષિક રૂવપયા ૧.૫ લાખ છે. જો કે પરિ મળિાપાર 

દડપોઝીટ જેિી કે કમોસમની, વસક્યદુરટી, દડપોઝીટ િગેરેનો િેમાાં 

સમાિેશ થિો નથી.  

નોંધ : માન્ય અભ્યાસક્રમોની ચકુિણી પાર અન ે વન: શલુ્ક જગ્યાઓ સામે 

માન્ય સાંસ્થાઓ એ લીધેલી પરિ નદહ કરિા પાર ફરજીયાિ ફી સાંપણૂષ રીિ ે

સક્ષમ રાજ્ય અથિા કેન્ર સરકારની સિા એ માંજૂર કરેલ ફી માળખા મજુબ 

િાવષિક રૂવપયા ૧.૫૦ લાખની મહિમ મયાષિા મજુબ સાંપણૂષપણે મજરે આપી 

શકાશે. 

૧૪.૪.૪. પસુ્િક ભથ્્ુાં રૂવપયા ૧૫૦૦ િાવષિક 

૧૪.૬) સામાન્ય શરિો 

૧) સામાન્ય રીિે હોસ્ટેલ ે એ શ્િ રહણેાાંકના સામાન્ય મકાનને અને 

શૈક્ષબણક સ્નાસ્થાઓના વનરીક્ષણ હઠેળ ચાલિા સામાન્ય 

ભોજનાલયોને લાગ ુ પડે છે. જો કોલેજ સિાિાળાઓ કોલેજની 

હોસ્ટેલમાાં આિાસ સવુિધા પરૂી પાડિા અસમથષ હોય િેિા દકસ્સામાાં 

આ યોજનાના હતે ુ માટે રહિેાની કોઈ માન્ય જગ્યા હોસ્ટેલ ે િરીકે 

ગણિામાાં આિશે સાંસ્થાના િડા દ્વારા યોગ્ય વનરીક્ષણ અને વિશ્વ 

વિદ્યાલય / સાંસ્થા દ્વારા જો કોઈ વનયમો ઘડિામાાં આવયા હોય િો િે 

ધ્યાનમાાં લીધા બાિ જગ્યા માંજૂર કરિામાાં આિશ,ે આિા 

દકસ્સાઓમાાં વિધાથી િેને શાળા/કોલેજની હોસ્ટેલમાાં આિાસ સવુિધા 
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મળી નથી િેથી વિધાથી રહણેાાંકની માન્ય જગ્યામાાં રહ ે છે. િેવુાં 

પ્રમાણપર સાંસ્થાના િડા એ આપિાનુાં રહશેે.  

૨) િધમુાાં સ્પષ્ટિા કરિાની કે આિી માની લીધેલી હોસ્ટેલમાાં ઓછામાાં 

ઓછા પાાંચ વિધાથીઓ દ્વારા િે ભાડે રાખિામાાં આિશે અન ે

સામાન્ય પણે િેમાાં સદહયારી રસોડાની વયિસ્થા રહશેે.  

3) જે વિધાથીઓ વન: શલુ્ક રહિેા, જમિાનુાં મળિાને પાર છે િેઓન ે

વનભાિ ખચષ પેટે હોસ્ટેલના વિધાથીઓના ૧/3 િરે ચકુિણી થશે.  

૧૪.૭) ૧)  આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ સારી ચાલચલગિ અને હાજરીની 

વનયવમિિાને આધીન જે િબકે્ક આપિામાાં આિી હોય ત્યાાંથી અભ્યાસક્રમ 

પણૂષ થાય ત્યાાં સધુીની રહશેે. પરાંત ુિે િષો િષષ એ શરિે િાજી કરિામાાં 

આિશે કે જે િષો સધુી ચાલ ુરહિેા અભ્યાસક્રમમાાં વિશ્વ વિદ્યાલય કે સાંસ્થા 

દ્વારા પરીક્ષા હાથ ધરિામાાં આિે છે કે નદહ િે હકીકિને ઘ્યાને લીધા 

વસિાય વિધાથી પછીના ઉચ્ચ ધોરણમાાં બઢિી પામે છે. 

 ૨)  જો દિવયાાંગ વિધાથી જે ગ્રપુ-૧ ના અભ્યાસક્રમમાાં (મેદિક પછીના 

વશષ્યવવૃિ ના દકસ્સામાાં) પ્રથમ િખિે નાપાસ થાય િો વશષ્યવવૃિ િાજી કરી 

આપિામાાં આિશે બીજી અને ત્યારબાિની વનષ્ફળિા માટે િે વિધાથી 

પછીના ઉચ્ચ િગષમાાં બઢિી મેળિે ત્યાાં સધુી િે કે િેણી પોિાનો ખચષ પોિ ે

ભોગિશે.  

 3)  જો વિધાથી માાંિગી કે અન્ય કોઈ અણધાયાષ બનાિને કારણ ે

િાવષિક પરીક્ષામાાં બસેિા અસમથષ હોય િો, િાતિરી પ્રમાણપરને આધારે 

અથિા સાંસ્થાના િડા ને સાંિોષ થાય િિેો પરૂિો પરુાિો રજુ કયે અન ે
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િે/િેણી એવુાં પ્રમાબણિ કરે કે વિધાથી જો પરીક્ષામાાં બેઠો હોય િો િેણ ે

પરીક્ષા પાસ કરી હોય, ને, િે પછીના િષષ માટે વશષ્યવવૃિ ચાલ ુ રાખી 

શકાય.  

 ૪) િે કે િેણીને નીચલા ધોરણમાાં ખરેખર પરીક્ષા પાસ કરી ન હોય અન ે

િેણે થોડા સમય બાિ નીચલા ધોરણની પરીક્ષા આપિી જરૂરી હોય િો 

પણ વિશ્વ વિદ્યાલય સાંસ્થાના વનયમો અનસુાર વિધાથીને પછીના ઉચ્ચ 

ધોરણમાાં બઢિી આપિામાાં આિી હોય િો િે કે િેણી જો અન્ય રીિ ે

વશષ્યવવૃિ માટે યોગ્ય હોય િો જે ધોરણમાાં િેને બઢિી આપિામાાં આિી 

હોય િે માટેની વશષ્યવવૃિ માટે િે પાર ઠરશે.  

૧૪.૮) અન્ય શરિો 

 ૧) વશષ્યવવૃિ 

  વશષ્યવવૃિ મેળિનાર વિધાથીની વશષ્યવવૃિ િેની સાંિોષકારક પ્રગવિ 

અને િેની િિષણકુને આધાદરિ છે. જો સાંસ્થાના િડા દ્વારા કોઈ પણ સમય ે

જણાિિામાાં આિા કે િે કે િણેીના કોઈ અપકૃત્યને કારણે િે કે િણેી 

સાંિોષકારક પ્રગવિ કરિામાાં વનષ્ફળ ગયેલ છે. અથિા સાંબાંવધિ સાંસ્થા 

િાળાની પરિાનગી િગર હાજરીમાાં અવનયવમિિા અને હડિાલમાાં ભાગ 

લેિા જેિી ગેરિિષણકુ માટે િકસીરિાર છે, િો વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરનાર  

સિાિાળાઓ  િેમન ેયોગ્ય લાગે િેટલા સમય માટે વશષ્યવવૃિ અટકાિી 

શકે, બાંધ કરી શકે અથિા રિ પણ કરી શકે. 

 ૨)  જો વિધાથી ખોટી માદહિીના આધારે વશષ્યવવૃિ મેળિિો માલમૂ 

પડે િો િનેી વશષ્યવવૃિ રિ થશે અન ે ભારિ સરકારના દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગની વિિેકબદુ્ધદ્ અનસુાર વશષ્યવવૃિની ચકૂિાયેલ રકમ 
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પરિ લિેામાાં આિશે વિધાથી કાળી યાિીમાાં મકુાશે અન ે કોઈ પણ 

યોજનાની વશષ્યવવૃિ મેળિિા માાંથી હાંમેશા માટે બાકાિ કરિામાાં આિશે. 

 3)  આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ જો વિધાથી અભ્યાસક્રમોનો વિષય 

બિલાિે કે જેને માટે અસલમાાં વશષ્યવવૃિ આપિામાાં આિી હિી િો િે, 

અપાયેલ વશષ્યવવૃિ રિ થશે.   

 ૪)  જો જે િે િષષના અભ્યાસક્રમ િરવમયાન જે અભ્યાસ માટે 

વશષ્યવવૃિ આપિામાાં આિી હોય િે કે િેણી ચાલ ુ ન રાખ ે િો ભારિ 

સરકારના દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગની વિિકેબદુ્ધદ્ અનસુારની 

વશષ્યવવૃિની રકમ પરિ કરિા વિધાથી જિાબિાર છે. 

 ૫) વનભાિ ભથ્્ુાં  

  ૧ એવપ્રલ થી અથિા પ્રિેશના મદહનાથી બે માાંથી જે મોડુાં હોય ત્યાાંથી 

શૈક્ષબણક િષષના અંિે પરીક્ષા પરૂી થાય િે મદહના સધુી (રજાઓ િરવમયાન 

વનભાિ ભથ્થા સાથ)ે વનભાિ ભથ્્ુાં એ શરિે ચકુિિા પાર છે કે જો 

વિધાથી મદહનાના િીસમા દિિસ પછી પ્રિેશ મેળિે િો રકમ પ્રિેશના 

મદહનાના પછીના મદહનાથી ચકૂિશે પ્રી-મેદિક પછીની અન ે પહલેાની 

વશષ્યવવૃિઓ માટે એક શૈક્ષબણક િષષના બાર માસ માટે વનભાિ ભથ્્ુાં 

ચકુિિા પાર થશે.   

 ૬)  અગાઉના િષોમાાં આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ િાજી કરિાના 

દકસ્સામાાં જો અભ્યાસક્રમ જો ચાલ ુ હોય િો વનભાિ ભથ્્ુાં વશષ્યવવૃિ 

ચકુિિામાાં આિી હોય િે મદહનાના પછીના મદહનાથી ચકૂિાશે.  

 ૭)  એમ.બી.બી.એસ કોષષમાાં ઇન્ટનષવશપ/હાઉસમેનના ગાળા માટે 

અથિા અન્ય અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રૅષ્તટકલ િાલીમ માટે વશષ્યવવૃિ ચકૂિાશ ે
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નદહ, અથિા જો વિધાથીને ઇન્ટનષશીપના ગાળા િરવમયાન કોઈ 

માનિિેિન મળતુાં હોય અથિા અન્ય અભ્યાસક્રમ િરવમયાન પ્રૅષ્તટકલ 

િાલીમમાાં ભથ્્ુાં કે વિૃીકા મળિા હોય િો મળિાપાર થશે નદહ.  

૧૪.૯. અરજી કરિાની પદ્વિ અને પસાંિગી 

 એ) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ અન્ય માધ્યમો અને િબેસાઈટ 

મારફિે અને અગ્રણી અખબારમાાં જાહરેાિ આપીને યોજનાની વિગિો જાહરે 

કરશે અને અરજી આિકારશે અરજીઓ www.scholarships.gov.in એ 

િેબસાઇટ મારફિે માંગાિિામાાં આિશે.  

 બી)  અરજી મોકલિાની વનયિ કરેલ છેલ્લી િારીખ િરવમયાન 

અરજિારો એ િેમની અરજી ઓન લાઈન રજુ કરિી જોઇશે. બધાજ જરૂરી 

િસ્િાિેજો જેિા કે ફોટોગ્રાફ, ઉંમરનો પરુાિો, દિવયાાંગિા પ્રમાણપર.  

 

માિા-વપિાનુાં આિકનુાં પ્રમાણપર વશક્ષણ ની પહોંચ છેલ્લી લાયકાિનુાં 

પ્રમાણપર વનયિ પરકમાાં યોગ્ય રીિે ભરીને ઓન લાઈન પદ્વિમાાં 

મકૂિા જોઈએ, જો વશક્ષણથી સાથે વશષ્યવવૃિની રકમ િાવષિક રૂવપયા 

૫૦,૦૦૦/- થી િધ ુહોય િો, જો કલૂ વશષ્યવવૃિની રકમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- 

થી ઓછી હોય િો દૂરના વિસ્િારોમાાં સાંપકષના પ્રશ્નો ધ્યાનમાાં રાખીન ે

આધારરૂપ િસ્િાિજેો સાંસ્થા કે શાળાના િડાના કબજામાાં રાખિા 

વશષ્યવવૃિ યોજનાની સાંિાદિિાને લગિી બાબિોની ચચાષ માટેની િા. 

૧૭ જૂન, ૨૦૧૬ ની માંરી માંડળના સબચિશ્રીઓની સવમવિ બઠેકની 

કાયષિાહી નોંધ મજુબ આ છે.   
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(સી) જે સાંસ્થામા ઉમેિિાર અભ્યાસ કરિો હશે િે સાંસ્થાએ પણ િેજ 

િેબસાઇટ પર નોંધણી કરાિિાની રહશેે, અને ઉમેિિારે પરૂી પાડેલ 

વિગિોની ચકાસણી કરિાની રહશેે. રાજ્ય સરકારે વનમેલ મધ્યસ્થ 

અવધકારી રાજ્ય સરકાર િિી અરજી િપાસશે અને િે અંગે કાયષિાહી 

કરશે અને િે લાભાથીઓને વશષ્યવવૃિની રકમ િહેંચિામાાં PMFS મા 

આખરી યાિીમાાં ડીજીટલ સહી કરશે.  

(ડી) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ પણ જે િે રાજ્યના સાંબાંવધિ 

વિભાગના િે વિભાગને ફાળિેલ સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ કરિામાાં આિેલ 

ભલામણ ને આધારે આખરી પસાંિગી કરિામાાં આિશે.  

ભારિની કૂલ દિવયાાંગજન િક્સ્િથી સરખામણીમાાં િે રાજ્યની 

દિવયાાંગજન િસ્િીની ટકાિારીને આધારે કોઈ પણ રાજ્યને મળિાપાર 

સાંખ્યા નક્કી કરિામાાં આિશે.  

ભારિની કૂલ દિવયાાંગજન િસ્િીની સરખામણીમાાં િે રાજ્યની 

દિવયાાંગજન િસ્િીની ટકાિારીને આધારે કોઈ પણ રાજ્યને મળિાપાર 

સાંખ્યા નક્કી કરિામાાં આિે છે.  

(ઈ) જો કોઈ ઉમેિિાર કોઈ એક રાજ્યનો કાયમી ઉમેિિાર હોય પરાંત ુ

અન્ય રાજ્યમાાં અભ્યાસ કરિનો હોય િેિા દકસ્સામાાં િેની અરજી િેના 

મળૂ રાજ્યનો સાંખ્યા હઠેળ ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે અને િે જે રાજ્યનો 

કાયમી વનિાસી છે િે રાજ્યના વશક્ષણ/કલ્યાણ વિભાગની ભલામણ 

િેની અરજી માટે જરૂરી બનશે.  
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(એફ) પસાંિગી માટે ગણુિિાનુાં ધોરણ નીચનેા પાસા ધ્યાનમાાં લેિામાાં 

આિશે.  

  (૧) યોજનામાાં જણાવયા મજુબ પારિાની શરિોની પદરપણૂષિા 

  (૨) રાજ્ય વશક્ષણ વિભાગની ભલામણ 

  (૩) રાજ્યને પ્રાપ્ય વશષ્યવવૃિઓની સાંખ્યા 

(૪) લાયકાિ પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગણુની ટકાિારીના સાંિભષમાાં 

ઉમેિિારની ગણુિિા  

(૫) ગણુની ટકાિારીમાાં ફેરફારના દકસ્સામાાં દિવયાાંગિાની ટકાિારી 

ધ્યાને લેિામાાં આિશે એટલે કે દિવયાાંગિાની િધ ુ ટકાિારી 

ધરાિનાર અગ્રિા મળેિશે. છિાાં જો કોઈ ગાાંઠ પડે િો ઉંમર 

ધ્યાને લેિામાાં આિશે એટલે કે િધ ુ િય ધરાિનાર અગ્રિા 

મેળિશ.ે  

૧૪.૧૦) વશષ્યવવૃિની િહેંચણીની રીિ 

વશષ્યવવૃિ યોજના રાષ્િીય વશષ્યવવૃિ પોટષલ મારફિે અમલી બનશ ે

અને દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા રકમ સીધ ે સીધી 

લાભાથીના બેંક ખાિામાાં જમા થશે.  

૧૪.૧૧) (એ) ઑનલાઇન પોટષલ મારફિે યોજના પર િેખરેખ, દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ રાખશે.  



39 

 

 (બી) રાજ્ય સરકાર એ સવુનવિિ કરશે કે લાભાથીના યાિી જરૂરી 

વિગિો સાથે જજલ્લા અને કક્ષા અનસુાર જાળિિામાાં આિશે.  

૧૫. ઉચ્ચિગષનુાં વશક્ષણ દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા વનદિિષ્ટ 

સાંસ્થાઓમાાં અનસુ્નાિક પિિી/દડપ્લોમા) દિવયાાંગજનોના સશક્તિકરણ 

માટેના બારમાાં પ્લાવનિંગ ગ્રપુની ભલામણોને આધારે િષષ ૨૦૧૫-૧૬ 

થી ઉચ્ચ િગષના વશક્ષણ માટે વશષ્યવવૃિ શરુ થઇ હિી.  ૨૦૧૭-૧૮ 

સધુી વશક્ષણમાાં ઉિમિાની વનદિિષ્ટ સાંસ્થાઓમાાં માર અનસુ્નાિક 

પિિી/દડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો ને જ પરિાનગી હિી. આમ છિાાં 

શૈક્ષબણક િષષ ૨૦૧૯ થી આ યોજનામાાં ૨૪૦ વનદિિષ્ટ સાંસ્થાઓમાાં 

સ્નાિક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોનો સમાિશે કયો છે.   

૧૫.૧) હતેઓુ  

 સાંપણૂષ નાણાાંકીય આધાર આપીને દિવયાાંગજન વિધાથીઓમા ઉિમ 

વશક્ષણ આપિાનુાં અને માન્ય કરિાનુાં ધ્યયે છે. દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણના વિભાગે વનયિ કરેલ વશક્ષણમાાં ઉિમિા ધરાિિી 

વનદિિષ્ટ સાંસ્થાઓમાાં સ્નાિક કે અનસુ્નાિક અથિા દડપ્લોમા કક્ષાએ 

અભ્યાસ કરિા માટે િે દિવયાાંગ વિધાથીઓને આિરી લે છે.  

૧૫.૨) વશષ્યવવૃિઓની સાંખ્યા : ૩૦૦ ઉચ્ચ િગષના વશક્ષણ માટેની િર િષ ે

પ્રાપ્ય થિી કૂલ વશષ્યવવૃિ ના ૫૦% બાબલકા ઉમેિિારો માટે અનામિ 

રાખિામાાં આિશે આમ છિાાં જો યોજનાની શરિો અને બોલીઓ મજુબ 

બાબલકા ઉમેિિારી પરૂિી સાંખ્યામાાં મળિાપાર ન હોય કે પાર 
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જણાવયા ન હોય િો િણ િપરાયેલ વશષ્યવવૃિ નો યોગ્ય પરુુષ 

ઉમેિિારો પસાંિ કરીને ઉપયોગમાાં લઇ શકાય.  

૧૫.૩ નાણાાંકીય સહાયની મારા 

 ક્રમ વશષ્્વવૃિ ના ભાગ વશષ્્વવૃિ િર 

એ. વશક્ષણ ફી અને પરત ન 
મળિાપાત્ર ખચાાઓ જે 
સસં્ર્થાને ચકૂિિા ના હો્ તે 
મજરે મળિા  

રૂ. ૨ લાખ સિુી િર િરે્ષ 
(ખરેખર રકમને આિીન)  

બી. વનભાિ ભથ્્ુ ં િર મદહને િર છાત્રાલ્ િીઠ 
રૂ. ૩૦૦૦/- 

સી. ખાસ ભથ્્ુ ં (ચોક્કસ 
પ્રકારની દિવ્ાગંતાને સિંભે 
જેમકે િાચક ભથ્્ુ ં રક્ષણ 
ભથ્્ુ ંઅને મિિનીશ ભથ્્ુ ં
વિગેરે) 

રૂ. ૨૦૦૦ માવસક 

િી. પસુ્તકો અને લેખન સામગ્રી રૂ. ૫૦૦૦ િાવર્ષિક 
ઈ. અનરુ્ષગંીક  િસ્તઓુ સારે્થ 

કમ્પ્યટુરની ખચાના ખચાનુ ં
મજરે મળવુ.ં 

રૂ. ૩૦,૦૦૦/- સમગ્ર અભ્્ાસ 
ક્રમ માટે એક  
િખતની સહા્ પેટે 

એફ. પસિં કરેલ ઉમેિિારની 
ચોક્કસ દિવ્ાગંતાને 
સબંવંિત જરૂરી સોફ્ટિેર 
સારે્થ મિિરૂપ અને સહા્ક 

રૂ. ૩૦૦૦૦ સમગ્ર 
અભ્્ાસક્રમ માટે એક 
િખતની સહા્ 
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િસ્તઓુની ખરીિીના ખચાનુ ં
મજરે મળવુ ં

મિિ અને મિિરૂપ િસ્તમુાાં નીચેનાનો સમાિેશ થશે.  

 અંધ/માંિ રષ્ષ્ટ માટે  

  ૧) બ્રેઇલ/બ્રઇેલ બલવપનુાં ટાઈપ રાઈટર 

  ૨) પડિા પર િાાંચી શકાય િેિા સાધન સાથને ુાં લેપટોપ 

  ૩) પડિા મોટો કરિાના સાધન સાથેનુાં લપેટોપ 

  ૪) મોબાઈલ ફોન સાાંભળિા માટેનુાં બોલત ુાં સાધન 

  ૫) ડેઇઝી રેકોડષર અને પ્લેયર 

 શ્રિણ અક્ષમિા ધરાિનાર માટે  

૧) બટન સલેની સગિડ સાથેનુાં બાંને કાન માટેનુાં ડીજીટલ સાાંભળિા 

નુાં સાધન 

  ૨) ટૂાંકા સાંિેશ અને સીમ કાડષ સાથેનો મોબાઈલ ફોન  

  ૩) ્લ્યટુુથ (િાઈફાઈ) સગિડ સાથેનુાં લેપટોપ  

૧૫.૪ ઉિમ સાંસ્થા 

યોજના હઠેળ આિરી લેિાની ખ્યાિનામ અગ્રણી સાંસ્થાઓની યાિી 

જોડાણ-૨ મા છે. જયારે-જયારે જરૂર પડે ત્યારે વનયિ સરકારના દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ માંરાલય દ્વારા કોઈપણ ઉમેરો કે કમી કરિા જાહરેાિ કરિામાાં 
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આિશે. કોઈપણ પ્રિાહ હઠેળના દૂરથી શીખિિાનો ટૂાંક સમયના કે સપ્િાહ 

અભ્યાસક્રમો માટે આ યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિ મળિાપાર નથી. એક 

િખિની ચકુિણી વયક્તિગિ રીિે એક જ િાર ચકૂિણી કરિામાાં આિનાર 

હોય બીજીિાર કે પછીના સમયે ચકુિણી માટે વિચારણા થઇ શકે નહી.  

૧૫.૫ વશષ્યવવૃિની અિવધ અને નિીનીકરણ વશષ્યવવૃિઓ આપિાની 

અિવધ સામાન્ય રીિ ે ૪/૫/૨ િષષ થિા જે અભ્યાસક્રમમાાં વિધાથી પ્રિશે 

મેળવયો હોય િેના માન્ય ગાળા માટે રહશેે.   

(એ) સારી િિષણુાંક અને વનયવમિિાનો અધીન અભ્યાસક્રમની પરીપણૂષિાન ે

િબકે્ક આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ િે િબક્કાથી ચાલ ુરહશે.ે  

(બી) િર િષે િે િાજી કરિામાાં આિશે પરાંત ુિે શરિે કે િષો સધુી ચાલ ુ

રહનેાર અભ્યાસક્રમમાાં વિધાથી એિી પરીક્ષા કે યવુનિવસિટી કે સાંસ્થા 

દ્વારા હાથ ધરિામાાં આિે છે કે નહી િે હકીકિ ધ્યાને લીધા વસિાય 

પછીના ઉચ્ચ િગષમાાં બઢિી મેળિે િો 

(સી) જો વિધાથી માાંિગીને કારણે અથિા અન્ય કોઈ અણધાયાષ બનાિન ે

કારણે િાવષિક પરીક્ષામાાં બેસિા અસમથષ બને િો સાંસ્થાના િડા ન ે

સાંિોષ થાય િિેા પરૂિા પરુાિા અને િાતિરી પ્રમાણપર રજુ કરે અને 

સાંસ્થાના િડાએ જો વિધાથી પરીક્ષામાાં બઠેો હોય િો િેણે પરીક્ષા પાસ 

કરી હોિ િેવુાં પ્રમાણપર રજુ કરે િો પછીના શૈક્ષબણક િષષ માટે 

વશષ્યવવૃિ િાજી કરી શકાશે.  
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(ડી) િે કે િેણીને નીચલા ધોરણમાાં ખરેખર પરીક્ષા પાસ કરી ન હોય અન ે

િેણે થોડા સમય બાિ નીચલા ધોરણની પરીક્ષા આપિી જરૂરી હોય િો 

પણ વિશ્વ વિદ્યાલય / સાંસ્થાના વનયમો અનસુાર વિધાથીને પછીના 

ઉચ્ચ ધોરણમાાં બઢિી આપિામાાં આિી હોય િો િે કે િેણી જો અન્ય 

રીિે વશષ્યવવૃિ માટે યોગ્ય હોય િો જે ધોરણમાાં િેને બઢિી આપિામાાં 

આિી હોય િે માટેની વશષ્યવવૃિ માટે િે પાર ઠરશે. 

૧૫.૬ અન્ય શરિો 

 ૧) વશષ્યવવૃિ 

વશષ્યવવૃિ મેળિનાર વિધાથીની વશષ્યવવૃિ િેની સાંિોષકારક 

પ્રગવિ અને િેની િિષણકુને આધાદરિ છે, જો સાંસ્થાના િડા દ્વારા કોઈ 

પણ સમયે એવુાં જણાિિામાાં આિે કે િે િેણીના કોઈ અપકૃત્યન ેકારણ ે

િે કે િેણી સાંિોષકારક પ્રગવિ કરિામાાં વનષ્ફળ ગયેલ છે, અથિા 

સાંબાંવધિ સાંસ્થાિાળાની પરિાનગી વિના હાજરીમાાં અવનયવમિ અને 

હળિાલમા ભાગ લિેા જેિી ગેરિિષણકુ માટે િકસીરિાર છે િો 

વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરનાર સિા માંડળ િમેને યોગ્ય લાગે િેટલા સમય 

માટે વશષ્યવવૃિ અટકાિી શકે, બાંધ કરી શકે, અથિા રિ પણ કરી શકે.   

૨) જો વિધાથી ખોટી માદહિીના આધારે વશષ્યવવૃિ મેળિિો માલમૂ પડે િો 

િેની વશષ્યવવૃિ રિ થશે અને ભરિ સરકારના દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગની વિિેકબદુ્ધદ્ અનસુાર વશષ્યવવૃિની ચકૂિાયલે 

રકમ પરિ લેિામાાં આિશે વિધાથી કાળી યાિીમાાં મકુાશે અને કોઈ 
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પણ યોજનાની વશષ્યવવૃિ મેળિિા માાંથી હાંમેશ માટે બાકાિ કરિામાાં 

આિશે. 

૩) આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ જો વિધાથી અભ્યાસક્રમનો વિષય 

બિલાિે કે જેને માટે અમલમાાં વશષ્યવવૃિ આપિામાાં આિી હિી. િો િ ે

અપાયેલ, વશષ્યવવૃિ રિ થશે.  

૪) જો જે િે િષષના અભ્યાસક્રમ િરવમયાન જે અભ્યાસક્રમ માટે વશષ્યવવૃિ 

આપિામાાં આિી હોય િે કે િેણી ચાલ ુન રાખે િો ભરિ સરકારના 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગની વિિેકબદુ્ધદ્ અનસુારની 

વશષ્યવવૃિની રકમ પરિ કરિા વિધાથી જિાબિાર છે.   

૫) વનભાિ ભથ્્ુાં 

 ૧ એવપ્રલ થી અથિા પ્રિેશના મદહનાથી બે મદહ જે મોડુાં હોય ત્યાાંથી 

શૈક્ષબણક િષષના નાિે પરીક્ષા પરૂી થાય િે મદહના સધુી (રજાઓ 

િરવમયાન વનભાિ ભથ્થા સાથ)ે વનભાિ ભથ્્ુાં એ શરિે ચકુિિા પાર 

છે કે જો વિધાથી મદહનાના િીસમા દિિસ પછી પ્રિેશ મેળિે િો રકમ 

પ્રિેશ ના મદહનાના પછીના મદહનાથી ચકૂિાશે, પ્રી-મેદિક પછીની અન ે

પહલેાની વશષ્યવવૃિઓ માટે એક શૈક્ષબણક િષષના બાર માસ માટે 

વનભાિ ભથ્્ુાં ચકુિિા પાર થશે.  

૬) અગાઉના િષોમાાં આપિામાાં આિેલ વશષ્યવવૃિ િાજી દકસ્સામાાં જો 

અભ્યાસક્રમ ચાલ ુહોય િો વનભાિ ભથ્્ુાં, વશષ્યવવૃિ ચકુિિામાાં આિી 

હોય િે મદહનાના પછીના મદહનાથી ચકૂિાશે.  
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૧૫.૭ સમીક્ષા અને િેખરેખ  

નીચે જણાિેલી બનલેી વનયામક સવમવિ દ્વારા યોજનાના અમલીકરણની 

પ્રગવિની સમીક્ષા કરિામાાં આિશે.  

એ) સબચિ 

 દિવયાાંગજન સશક્તિકરણના વિભાગ- અધ્યક્ષ 

બી) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગના સાંબાંવધિ સબચિશ્રી – સભ્ય 

સી) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગનો હિાલો ધરાિિા સાંયતુિ સબચિ 

અને નાણાાંકીય સલાહકાર – સભ્ય  

ડી) સાંયતુિ સબચિ (આદિજાવિ વિકાસ) આદિજાવિ બાબિોનુાં મ ાંરાલય- 

સભ્ય 

ઈ) સાંયતુિ સબચિ (એસ.સી.બી) સામાજજક ન્યાય અને અવધકાદરિા વિભાગ 

– સભ્ય 

એફ) સાંયતુિ સબચિ ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ – સભ્ય 

જી) સાંયતુિ સબચિ િબીબી વશક્ષણ વિભાગ આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ 

વિભાગ – સભ્ય 

એચ) યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશનની પ્રવિવનવધ – મેમ્બર 

આઈ) વનયામક / નાયબ સબચિ (સાંબાંવધિ) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણના 

વિભાગ- સાંયોજક  
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જયારે જયારે યોગ્ય જણાય ત્યારે સવમવિ ખાસ આમાંવરિ િરીકે િજજ્ઞન ે

આમાંવરિ કરી શકે. કાયમીને આધારે કોઈ પણ સાંસ્થાનો િધારો કે 

ઘટાડો કરિા દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગને સવમવિ ભલામણ કરી 

શકે. આ હતે ુમાટે એિા અભ્યાસક્રમના પ્રિેશ પરીક્ષા ઓ હાથ ધરિી 

સાંબાંવધિ સાંસ્થાઓ જે િેિી સાંસ્થાઓ પર અંકુશ ધરાિિી હોય િેની 

ભલામણો ધ્યાને લઇ શકશે.  

 શૈક્ષબણક પરીક્ષાને આધારે પસાંિ કરેલ સાંસ્થાઓની કામગીરીની 

સામાવયક સમીક્ષા સવમવિ કરી શકે.  

૧૬) દિવયાાંગજન માટે રાષ્િીય અધ્યેિા વવૃિ (ભારિીય વિશ્વ વિદ્યાલય મા 

એમફીલ અને પીએચડી માટે) 

૧૬.૧ વયાપ 

 યોજના દિવયાાંગજનોને િર િષે કૂલ ૨૦૦ અધ્યેિા વવૃિ આપે છે. (જુવનયર 

દરસચષ ફેલોશીપ યોજના યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન દ્વારા માન્યિા પ્રાપ્િ બધી 

જ સાંસ્થાઓ/વિશ્વ વિદ્યાલયને આિરી લે છે. અને પીએચડી િથા એમફીલ 

કરિા સાંશોધક વિધાથીઓને આપિી UGC અધ્યેિા વવૃિ યોજનાની િરહ 

મજુબ UGC દ્વારા જ અમલી બનશે.    

૧૬.૨ (એ) ભારિમાાં એમફીલ કે પીએચડી ની પિિી માટે ઉચ્ચ વશક્ષણ મેળિિા 

દિવયાાંગજનોને નાણાાંકીય સહાય પરૂી પાડિી.  

 બી) વિવિધ મહા-વિધાલયો અને વિશ્વ વિધાલ્યોમા વયાખ્યાિાની ખાલી 

પડેલી જગ્યાઓ ઉપર નોકરી માટે દિવયાાંગજનો વયિસ્થાના સાંિભષમાાં રાષ્િીય 
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અને આંિરરાષ્િીય કક્ષાએ િધિી િકોનો અસરકારક રીિે લાભ લેિા િૈયાર 

કરિા 

૧૬.૩ પારિાની શરિો 

(૧) શૈક્ષબણક સાંસ્થા કે િે વિશ્વ  વિદ્યાલયમાાં પ્રિેશ માટેની જરૂરી 

આિશ્યકિાઓ પરૂી કરીને શકૈ્ષબણક સાંસ્થામાાં કે વિશ્વ વિધ્યાલયમા 

પી.એચ.ડી કે એમ.દફલ માટે પ્રિેશ અપાયેલ કોઈ પણ દિવયાાંગ 

વિધાથી યોજનાની જોગિાઇઓને આધીન અધ્યાિિા વવૃિ મેળિિા 

પાર છે. 

 (૨) બે િષષ બાિ વશષ્યવવૃિ મળેિનારની સાંશોધન કાયષમાાં પ્રગવિ 

સાંિોષકારક માલમૂ પડે િો વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપ માટે િધ ુરણ િષષ માટે 

િેનો સમયગાળો લાંબાિિામાાં આિશે. વિશ્વ વિદ્યાલયે નક્કી કરેલ રણ 

સભ્યોની સવમવિ સાંશોધન કાયષનુાં મલૂ્યાાંકન મકૂ્યો છે. સવમવિ સપુરિાઇઝર, 

વિભાગના િડા અન ે એક બહારના િજજ્ઞની બનલેી હશે. જો ઉમેિિારની 

પ્રગવિ સવમવિને સાંિોષકારક માલમૂ ન પડ ેિો જુવનયર દરસચષ ફેલોશીપ બાંધ 

કરી શકાશે. વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપ વિભાગના િડ દ્વારા ઉમેિિારના 

સપુરિાઇઝર કરેલ ભલામણો સ્િીકારિા / નકારિા ને આધારે િષો િષષ 

માંજૂર કરિામાાં આિશે અને િેને અંિે કુલપવિ દ્વારા માંજૂર કરિામાાં આિશ ે

જુવનયર દરસચષ ફેલોશીપ અને વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપનો કલૂ સમયગાળો 

પાાંચ િષષથી િધશે નહી. એમ.ફીલ કે પી.એચ.ડી અભ્યાસક્રમમા વિધાથીની 

નોંધણીની િારીખથી ફેલોશીપ ચકુિિામાાં આિશે પરાંત ુિા. 0૧/૦૪/૨૦૧૨ 

થી િહલેા નહી જે િારીખ યોજનાની અસરની િારીખ છે.  
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૩) એકિાર ફેલોશીપ માટે વિચારણામાાં લેિાયેલ દિવયાાંગ વિધાથી એક સરખા 

લાભ અપાિી UGC જેિી સાંસ્થા કે કેન્ર કે રાજ્ય સરકાર કે કેન્ર સરકારથી 

મળિા સરખા પ્રકારના લાભો માટે િે બેિડાય નહી િે માટે, પાર બનશે નહી. 

વિશ્વ વિદ્યાલય / સાંશોધન સાંસ્થાને / પણૂષ કાલીન એમ.દફલ/પી.એચ.ડી 

અભ્યાસક્રમ કરિા હોય િેઓ જ ફેલોશીપ માટે પાર બનશે. એમફીલ કે 

પી.એચ.ડી અભ્યાસક્રમ કરિા માટે અભ્યાસ-રજા કે બબન-પગારી રજા પર 

હોય િેિા છિાાં સરકાર / કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ / રાજ્ય / કેન્ર / શૈક્ષબણક 

સાંસ્થા / મહાવિધાલય કે કોઈ વિશ્વ વિદ્યાલયના કમષચારીઓ ફેલોશીપ 

મેળિિા માાંથી બાકાિ રહશેે. 

૧૬.૪ અધ્યિાવવૃિની સાંખ્યા 

(૧) યોજના હઠેળ દિવયાાંગ વિધાથીઓને આપિાની અધ્યેિા વવૃિની કૂલ 

સાંખ્યા ૨૦૦ છે. (િર િષે જુવનયર દરસચષ ફેલોશીપ) દિવયાાંગ ઉમેિિારો 

પરૂિી સાંખ્યામાાં ન મળે િેિા દકસ્સામાાં િષષ િરવમયાન િણ િપરાયેલ 

અધ્યાિાવવૃિ પછીના સરમાાં આગળ ખેંચી શકાશે.  

(૨) જો ઉમેિિારોની સાંખ્યા પ્રાપ્ય વવૃિની સાંખ્યા િધિી હોય િેિા 

દકસ્સામાાં વિધાથીએ અનસુ્નાિક પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગનુાની ટકાિારીને 

આધારે UGC ઉમેિિારો પસાંિ કરશે. 

૧૬.૬) અધ્યિા વવૃિની અિવધ 

અભ્્ાસક્રમનુ ં
નામ 

મહિમ અિવિ JRF અને SRF ની મળિા પાત્રતા 

JRF SRF 
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એમ.ફીલ ૨ િષષ ૨ િષષ શનૂ્ય 
PHD ૨ િષષ ૨ િષષ બાકીના રણ 

િષષ 
PHD + 
એમ.દફલ 

૨ િષષ ૨ િષષ બાકીના રણ 
િષષ 

 

૧૬.૬ અધ્યિા વવૃિનો િર 

૧) JRF અને SRF માટે અધ્યિા વવૃિનો િર UGC ની અધ્યિાવવૃિન ે

સમાન રહશેે.  

હાલમાાં આ િર નીચે મજુબ છે. 

(૧) અધ્યિેા વવૃિ જુવનયર રીસસષ ફેલોશીપ માટે 
શરૂઆિના િષષ માટે રૂ. 
૨૫૦૦૦/- માવસક  રૂ. ૨૮૦૦૦ 
માવસક બાકીના સમયગાળા માટે 
(વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપ)  

(૨) માનિ શાસ્ત્રો અને સામાજજક 
વિજ્ઞાન માટે આકક્સ્મકિાઓ  
(આટષસ અને ફાઇન આટષસ 
સાથે)  

@ રૂ. ૧૦.૦૦૦/- િાવષિક 
શરૂઆિના બે િષષ  

@ રૂ. ૨૦,૫૦૦ િાવષિક બાકીના 
સમયગાળા માટે  

(૩) વિજ્ઞાન, ઇજનરેી અને 
ઉદ્યોબગકી માટે આકક્સ્મકિા 

@ રૂ. ૧૨,૦૦૦/- િાવષિક 
શરૂઆિના બે િષષ માટે  

@ રૂ. ૨૫,૦૦૦/- િાવષિક બાકીના 
સમયગાળા માટે  
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(૪) ખાિાકીય મિિ (બધાજ 
વિષયો) 

@ રૂ. ૩૦,૦૦૦ િાવષિક માળખુાં પરુૂાં 
પાડિા માટે વિધાથી િીઠ વનમાંરક 
સ્થાનન ે

@ રૂ.. ૨૦૦૦ માવસક શારીદરક 
અને રષ્ટીની અક્ષમિા ધરાિિા 
ઉમેિિારના દકસ્સમાાં  

૨) ઘરભાડા ભથ્્ુાં UGC ની િરહ મજુબ રહશેે અને જે વિધાથીઓને 

છારાલયની સગિડ પરૂી પાડિામાાં આિશે જો વિશ્વ વિધાલય કે 

સાંસ્થાએ આપલે છારાલય આિાસ નકારિામાાં આિે િો વિધાથી િેના 

ઘરભાડા ભથ્થાનો િાિો ગમુાિશે. અન્ય સગિડો જેિી કે િબીબી 

સગિડો, પ્રસવૂિ રજા સાથેની રજા UGC ની માગષિવશિકા અનસુાર િેઓ 

ના અધ્યિાવવૃિ કાયષક્રમના દકસ્સામાાં વનયાંવરિ થશે.  

૧૬.૭. વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપ માટે પારિા વસવનયર દરસચષ ફેલોશીપ મેળિિા 

લાયક બનિા UGC ના ધોરણો લાગ ુપડશે. 

૧૬.૮. રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યિેાવવૃિ હઠેળ વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરિાની પધ્ધવિ  

 દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ અને યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કવમશન (UGC) આ 

યોજનાના અમલીકરણ માટે મધ્યસ્થ સાંસ્થા રહશેે રાષ્િીય અધ્યેિા વવૃિ િા. 

૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી અમલી થઇ રહલેી છે.   

૧૬.૯. UGC ની ભવૂમકા  
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૧) UGC અખબારોમાાં યોગ્ય જાહરેાિ આપીન ે યોજના જાહરે કરશ ે અન ે

દિવયાાંગજનો માટે રાષ્િીય અધ્યેિાવવૃિ આપિા ઑનલાઇન અરજી 

આિકારશે. 

૨) અનસુ્નાિક પરીક્ષામાાં ન્યનૂિમ ગણુ અંગે કોઈ વનયમન રહશેે નદહ. 

૩) આ યોજના માટે પાર બનિા દિવયાાંગ વિધાથી માટે અનસુ્નાિક 

પરીક્ષા પાસ કરેલી હોય િે પરૂત ુાં છે.    

૪) રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યિેા વવૃિ મેળિિા માટે પાર બનિા દિવયાાંગ 

વિધાથી એ એન.ઈ.ટી/એસ.એલ.ઈ.ટી ની પરીક્ષા પાસ કરિી જોઈએ 

િેવુાં બાંધન રહશેે નદહ.  

૫) રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યેિાવવૃિ માટે અરજી કરિા મદહનાનો એક 

મદહનાનો સમય આપશે. 

૬) UGC રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યેિાવવૃિ આપિા માટે ઉમિેિારની 

પસાંિગી કરશે. 

૭) વિવિધ રાજ્યો અને કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ િચ્ચે અધ્યેિાવવૃિની િહેંચણી 

મોટે ભાગે જે િે રાજ્ય/કેન્ર શાવસિ પ્રિેશમાાં દિવયાાંગજનોની િસ્િીના 

પ્રમાણમાાં કરિામાાં આિશે.   

૮) જો આિી રીિે રાજ્ય /કેન્ર શાવસિ પ્રિેશને ફાળિેલ અધ્યિેાવવૃિની 

સાંખ્યા યોગ્ય ઉમેિિાર ન મળિાને કારણે પરેૂ પરૂી િપરાય નદહ િેિા 

દકસ્સામાાં UGC આિી સાંખ્યાને રાજ્ય / કેન્ર શાવસિ પ્રિેશોમાાં જ્યાાં 
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િેઓને ફાળિેલ સાંખ્યા કરિા પાર ઉમેિિારોની સાંખ્યા ઘણી િધારે 

હોય, સામાજજક ન્યાય અને અવધકાદરિા માંરાલયના દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ અને UGC ના પ્રવિવનવધઓને સવમવિ આ વનણષય 

લેશે. 

૯) આધાર નાંબર સાથે જોડીને લાભાથીઓને નક્કી કરિા UGC િાંર ઊભુાં 

કરશે  

૧૦) સાંભવિિ ઉમેિિારના લાભ માટે UGC યોજનાની બધી વિગિો 

ધરાિિી પકુ્સ્િકા બહાર પાડશે. 

૧૧) ખોટા પ્રમાણપરને આધારે રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યિેા વવૃિ મેળિિા 

દિવયાાંગ વિધાથીઓની અવધકૃિિા ચકાસિા UGC િેનુાં પોિાનુાં િ ાંર 

ઊભુાં કરશે.  

૧૨) UGC એ સ ુ વનવિિ કરશે કે અન્ય અધ્યિેાવવૃિ પ્રોગ્રામ હઠેળ લાભ 

લેિો હોય િે દિવયાાંગજન રાષ્િીય અધ્યેિાવવૃિ હઠેળ આિરી લિેાયેલ 

નથી 

૧૩) રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યિેાવવૃિ આપિા સાંબાંધમાાં UGC નો વનણષય 

આખરી રહશેે અને િે અંગે UGC ના વનણષય સામ ે કોઈ અપીલ થશ ે

નદહ.  

૧૪) અધ્યિેાવવૃિ કાયષક્રમ માટે વશષ્યવવૃિની િહેંચણી માટે UGC, JRF અન ે

SRF લાભાથીના યાિી અને િેઓના આધાર નાંબર/વશષ્યવવૃિની રકમ 
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, અધ્યેિા વવૃિનુાં િષષ, સાથે દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગન ે

અગાઉથી જાણ કરશે.  

૧૫) SRF આપિાના હતે ુમાટે UGC દિવયાાંગ વિધાથીના સાંશોધન કાયષની 

કામગીરી મલૂ્યાાંકન પણ કરશે.   

૧૬.૧૦. દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગની ભવૂમકા 

૧) UGC એ નક્કી કરેલ લાભાથીઓને અધ્યિેાવવૃિની રકમની િહેંચણી 

માટે દિવયાાંગિા બાબિોનો વિભાગ જિાબિાર રહશેે.  

૨) UGC પાસેથી રાષ્િીય દિવયાાંગજન અધ્યેિાવવૃિ હઠેળ JRF અન ે

SRFમાટે લાભાથીઓની યાિી ઉપલ્ધ થિા દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ અધ્યેિાવવૃિની રકમ નક્કી કરેલ વિધાથીઓન ે

ઓન લાઈન િબિીલ કરિાનુાં સ ુવનવિિ કરશે. 

૧૬.૧૧. િેખરેખ અને મલૂ્યાાંકન 

અધ્યિેાવવૃિના કાયષક્રમની િેખરેખ અને મલૂ્યાાંકન દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ 

વિભાગ કરશે જુવનયર દરસચષ અધ્યિેાવવૃિના િબક્કામાાં ઉમેિિાર દ્વારા 

કરિામાાં આિેલ સાંશોધન કાયષની કામગીરીનુાં મલૂ્યાાંકન કયાષ બાિ SRF એિોડષ 

આપિો જોઈએ.   

૧૭) રાષ્િીય િદરયાપારની વશષ્યવવૃિ (વિિેશના વિશ્વ વિદ્યાલય માાં અનસુ્નાિક 

પિિી અને PHD). 

૧૭.૧. હતેઓુ 
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 નીચે જણાિેલ અભ્યાસના ચોક્કસ ક્ષેરોમાાં વિિેશમાાં PHD અને અનસુ્નાિક 

કક્ષાના અભ્યાસ કરિા માટે પસાંિ થયલે દિવયાાંગ વિધાથીઓને નાણાકીય 

સહાય પરૂી પાડિી. 

 (એ) ઇજનરેી અને મેનેજમને્ટ  

 (બી) શદુ્ વિજ્ઞાન અને વયિહાદરક વિજ્ઞાન  

 (સી) કૃવષ વિજ્ઞાન અને િિાઓ 

 (ડી) િાબણજ્ય દહસાબો અન ેનાણા 

 (ઈ) માનિ શાસ્ત્રો સામાજજક વિજ્ઞાન કાયિો અન ેફાઇન આટષસ સાથે  

૧૭.૨) વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા 

 યોજના હઠેળ િર િષ ે૨૦ વશષ્યવવૃિ પ્રાપ્ય છે. 

રાષ્િીય િારીયા પારની વશષ્યવવૃિ હઠેળ કોઈપણ વિદ્યા શાખામાાં સ્નાિક 

કક્ષાના અભ્યાસક્રમો આિરી લેિાયેલ નથી.   

૧૭.૩) PHD માટે પ્રથમ િગષ અથિા ૫૫% ગણુ અથિા સાંબાંવધિ અનસુ્નાિક 

પિિીમાાં સમકક્ષ ધોરણ અનભુિી ઉમેિિારોને અગ્રિા આપિામાાં આિશ ે

ખાસ કરીને જેઓ િેમની હાલની જગ્યા િથા નોકરી િાિા સાથે ધારણાવધકાર 

ધરાિિા હોય. અનસુ્નાિક પિિી માટે ૫૫% ગણુ અથિા સાંબાંવધિ સ્નાિક 

પિિીમાાં સમકક્ષ ધોરણ અનભુિી ઉમેિિારોને અગ્રિા આપિામાાં આિશ ે

ખાસ કરીન ેજેઓ િેમની ખાસ કરીને જેઓ િેમની હાલની જગ્યા િથા નોકરી 

િાિા સાથે ધારણાવધકાર ધરાિિા હોય. 



55 

 

૧૭.૪. ઉંમર  

 યોજનાની જાહરેાિના મદહનાના પ્રથમ દિિસે ૩૫ િષષથી નીચે.  

૧૭.૫. આિક મયાષિા  

 બધાજ સ્રોિો માાંથી કૂલ આિક રૂવપયા (ભારિીય ચલણમાાં રૂવપયા) ૬ લાખ 

ફી િધશે નદહ.  

૧૭.૬. એક િખિનો એિોડષ 

 વયક્તિને એકજ િખિ આપિામાાં આિનાર હોય પ્રાપ્િ કરનારને બીજા કે 

પછીના સમયે વિચારણામાાં લઇ શકાય નહીં.  

૧૭.૭. નાણાકીય સહાય 

૧૭.૭.૧ િાવષિક વનભાિ ભથ્થાની મારા  

(એ) અમેદરકા અન ેઈંગ્લેન્ડ વસિાય અન્ય િેશો માટે યોજના હઠેળ આિરી 

લેિાયેલ બધા જ કક્ષાના અભ્યાસક્રમો માટે િાવષિક વનભાિ ભથ્્ુાં 

અમેદરકન ડોલર ૧૫૪૦૦ (US ડોલર, પાંિર હજાર ચારસો) વનયિ 

કરેલ છે. 

 (બી) ઈંગ્લેન્ડ માટે રકમ 

િાવષિક વનભાિ ભથ્્ુાં ૯૯૦૦/- (ગે્રટ બબ્રટન પાઉન્ડ, નિ હજાર નિ સો 

રૂવપયા. વનયિ કરેલ છે. 

૧૭.૭.૨. િાવષિક આકક્સ્મક ભથ્થાની મારા  
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 (એ) અમેદરકા માટે અને ઈંગ્લેન્ડ વસિાયના અન્ય િેશો માટે 

વનયિ કરેલ આકક્સ્મક ભથ્્ુાં, િાવષિક ધોરણે પસુ્િકો/જરૂરી 

સાધનો/અભ્યાસ પ્રિાસ/વિષયને સાંબાંવધિ પદરષિમાાં હાજર રહિેા 

મસુાફરી ખચષ/ શોધ વનબાંધનુાં ટાઈવપિંગ અને બાાંધણી ખચષ વિગેરે 

૧૫૦૦/- અમેદરકન ડોલર (અમેદરકન ડોલર, એક હજાર પાાંચસો પરૂા) 

માટે છે.    

 (બી) માર ઈંગ્લેન્ડ માટે  

વનયિ કરેલ આકક્સ્મક ભથ્્ુાં િાવષિક ધોરણે પસુ્િકો/જરૂરી 

સાધનો/અભ્યાસ પ્રિાસ/વિષયને સાંબાંવધિ પદરષિમાાં હાજર રહિેા 

મસુાફરી ખચષ/ શોધ વનબાંધનુાં ટાઈવપિંગ અને બાાંધણી ખચષ વિગેરે 

૧૧૦૦/- અમેદરકન ડોલર (અમેદરકન ડોલર, એક હજાર એકસો પરૂા) 

માટે છે.    

૧૭.૮. પ્રાસાંબગક મસુાફરી ભથ્્ુાં 

વનયિ કરિામાાં આિલે પ્રાસાંબગક મસુાફરી ભથ્્ુાં અમેદરકન ડોલર ૨૦ (િીસ 

પરૂા) અથિા િનેા ભારિીય ચલણમાાં સમકક્ષ છે.  

૧૭.૯.  સાધન ભથ્્ુાં 

વનયિ કરિામાાં આિલે સાધન ભથ્્ુાં રૂ. ૧૫૦૦./- છે (રૂ. એક હજાર પાાંચસો 

પરૂા) 

૧૭.૧૦. ચ ૂાંટણી કર 
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જ્યાાં જ્યાાં લાગ ુપડે ત્યાાં ખરેખર ચકૂિાશ ે

૧૭.૧૧. વિઝા ફી 

ભારિીય ચલણમાાં ખરેખર વિઝા ફી ચકૂિાશે  

૧૭.૧૨. ફી  

વશક્ષણ ખરેખર હશે િ ેમજુબ મળિાપાર  

૧૭.૧૩. િબીબી િીમાનુાં વપ્રવમયમ 

 ખરેખર ચકુિણી મળિાપાર 

૧૭.૧૪. હિાઈ મસુાફરીની દકિંમિ.  

રાષ્િીય પદરિહન સાથે આયોજન કરીને ઈકોનોમી િગષ દ્વારા ટૂાંકમાાં ટૂાંકા 

અંિર િડે ભારિમાાંથી શૈક્ષબણક સાંસ્થાની નજીકમાાં નજીક સ્થળે જિા અને 

ભારિ પરિ આિિા માટે હિાઈ મસુાફરી સહાય ખરેખર ખચષના ધોરણ ે

પરૂી પાડિામાાં આિશ.ે 

૧૭.૧૫. સ્થાવનક પ્રિાસ 

અભ્યાસની જગ્યાએ જિા આિિા માટે પ્રિાસ કરિાના સ્થળથી રેલ્િને ુાં 

બીજા કે કોચ િગષનુાં ભાડુાં  

રેલિથેી ન જોડાયેલ દૂરના સ્થળો માટે રહઠેાણના સ્થળેથી નજીકના રેલ્િ ે

સ્ટેશન સધુીનુાં બસ ભાડુાં ખરેખર નૌકા ભાડુાં /નજીકમાાં નજીકના રેલિે કમ  
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એરપોટે અથિા ટૂાંકામાાં ટૂાંકા રસ્િે પ્રિાસ કરિાના સ્થળથી પરિ આિિા 

સધુીનુાં રેલ્િેન ુાં બીજા િગષનુાં ભાડુાં મળિાપાર થશે. 

૧૭.૧૬) સાંશોધન /વશક્ષણ વશષ્યવવૃિ 

૨૪ અમેદરકન ડોલર સધુી (અમેદરકન ડોલર ૨૪૦૦/-) િાવષિક ધોરણે 

સાંશોધન/વશક્ષણ સહાય હાથ ધરીને િેમના વનયિ ભથ્થામાાં પરૂિી કરિા 

વશષ્યવવૃિ મળેિનારને પરિાનગી આપિામાાં આિે છે. અન ે ઇંગ્લેન્ડમાાં 

વશષ્યવવૃિ મળેિનારને ૧૫૬૦ GBP (ગે્રડ બબ્રટન પાઉન્ડ એક હજાર 

પાાંચસો સાઠ પરૂા) િાવષિક ધોરણો અન ે આ વનયિ કરેલ મયાષિાઓ 

ઉપરાાંિ યોજના હઠેળ િેમનુાં િાવષિક વનિાષહ ભથ્્ુાં દિવયાાંગજન અવધકાદરિા 

વિભાગ દ્વારા િેમાાં અનરુૂપ ઘટાડો કરિામાાં આિશે.  

૧૭.૧૭. નાણાકીય મિિ સાથે એિોડષની અિવધ વનયિ નાણાકીય સહાય 

અભ્યાસક્રમ કે સાંશોધન કાયષ પરુૂાં થિા અથિા નીચે િશાષિેલ સમય 

બેમાાંથી જે િહલે ુાં હોય ત્યાાં સધુી પરૂી પાડિામાાં આિશે.   

 (એ) PHD – ૪ િષષ (ચાર િષષ) 

 (બી) અનસુ્નાિક પિિી- ૩ િષષ (રણ િષષ) 

 ઉપર જણાિલે અભ્યાસક્રમોની કક્ષાના વનયિ સમયગાળા ઉપરાાંિ 

રોકાણમાાં િધારો નાણાકીય મિિ સાથે વિચારણામાાં લઇ શકાય વસિાય કે 

ભારિ પાછા ફરિા માટે હિાઈ મસુાફરી ખચષ ફતિ અન ે ફતિ વિશ્વ 

વિદ્યાલય કે શૈક્ષબણક સાંસ્થાના સાંબાંવધિ સક્ષમ સિાિાળાઓ ઉપરાાંિ 

પરિેશના ભારિીય દુિાિાસની ભલામણો એિા પ્રમાણપર સાથે મળી 
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હોય કે ચોક્કસ સમયગાળા સાથે િધારાનુાં રોકાણ ઉમેિિારને અભ્યાસ પરૂૂ 

કરિામાાં સહુલિ માટે અત્યાંિ જરૂરી છે. આ સાંબાંધમાાં અંવિમ વનણષય જો કે 

ફતિ ભારિ સરકાર હસ્િક છે.   

૧૭.૧૮) પસાંિગીની પ્રદક્રયા 

વિભાગની િબેસાઇટ છે. disityaffairs.gov.in માાં આપિામાાં આિલે વનયિ 

અરજી પરકમાાં દિવયાાંગજન સશક્તિકરણના વિભાગને (નોકરી કરિા 

ઉમેિિારો યોગ્ય રાહ)ે યોજનાની શરિો મજુબ ઉમેિિારો િેઓની પારિા 

અને યોગ્યિાનુાં આકલન કરીને અરજી કરશે જે ઉમિેિારો એ પહલેથેી જ 

િેશ છોડી િીધો છે અને વિિેશમાાં પસાંિગી પહલેા અભ્યાસ કરે છે, િેઓન ે

વશષ્યવવૃિ આપિામાાં માટે વિચારણામાાં લિેામાાં આિશે નદહ.  

  રાષ્િીય િદરયાપારની વશષ્યવવૃિઓની અરજી મેળિિાનુાં સમગ્ર 

િષષ િરવમયાન ખલુ્લુાં રહશે,ે આમ છિાાં યોજનાની ટૂાંકી માદહિી સાથે 

િખિો િખિ યોજના રાષ્િીય સમાચાર પરોમાાં જાહરે કરિામાાં આિશે. 

મળેલ અરજી િખિો િખિ ચકાસણી સવમવિ દ્વારા ચકાસિામાાં આિશ.ે 

ચકાસણી સવમવિ દ્વારા િૈયાર થયેલ ઉમેિિારોની ટૂાંકી યાિી પસાંિગી 

સવમવિ સમક્ષ મકૂિામાાં આિશે પસાંિગી સવમવિ દ્વારા વયક્તિગિ 

ઉમેિિારના શૈક્ષબણક લાયકાિો અને અનભુિના મલૂ્યાાંકનને આધારે 

ગણુિિા યાિી આખરી અને વનણાષયક રીિે ગણુિિા નક્કી કરિા પસાંિગી 

પ્રદક્રયા પણૂષ કરશે, એક કે િધ ુઉમેિિારે િચ્ચે ગાાંઠ પડિા જેની ઉંમર િધ ુ

હશે િેને માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપરમાાં નોંધાયેલ જન્મ િારીખ અનસુાર 

અન્ય કરિા ઉપર મકૂિામાાં આિશે. 
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.  ચકાસણી સવમવિ અને પસાંિગી સવમવિનુાં બાંધારણ ભારિ 

પસાંિગી સવમવિનુાં બાંધારણ ભારિ સરકાર નક્કી કરશ ે દિવયાાંગજન 

અવધકાદરિા વિભાગમાાં વશષ્યવવૃિ યોજનાનો હિાલો ધરાિિા સાંયતુિ 

સબચિ પસાંિગી સવમવિના અધ્યક્ષ રહશેે અને વનયામક સભ્ય સબચિ રહશેે.  

૧૭.૧૯. મસુાફરી સહાય  

અહીં આપિામાાં આિલે બોલીઓ અને શરિો અનસુાર દિવયાાંગ વિધાથીઓ 

માટેની “રાષ્િીય િદરયા પારની વશષ્યવવૃિ” ઉપરાાંિ દિવયાાંગ વિધાથીઓ 

માટે િષષમાાં “મસુાફરી સહાય” ની પણ જોગિાઈ છે, જે આખુાં િષષ ખલુ્લી 

રહશેે.   

ફતિ એિાજ દિવયાાંગ વિધાથીઓ જેઓને અનસુ્નાિક અભ્યાસક્રમ માટે 

સાંશોધન અથિા િાલીમ જે વિિેશમાાં હોય િે માટે ગણુિિા વશષ્યવવૃિ 

મળિી હોય (સૅવમનાર, િકષશૉપ, અને કૉન્ફરન્સમાાં હાજરી આપિા વસિાય) 

અને અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ કે વિિેશી સરકાર િરફથી હોય અને જેમાાં 

મસુાફરી ખચષની જોગિાઈ ન હોય િેઓ અરજી કરિા પાર રહશે.ે  

  ઉમેિિારો પાસે અનસુ્નાિક અથિા વિજ્ઞાન વિદ્યા શાખામાાં અન ે

િાાંવરક કે ઇજનેરીમાાં પિિી સમક્ષ હોિી જોઈએ “રાષ્િીય િદરયા પારની 

દિવયાાંગ વિધાથી માટેની વશષ્યવવૃિ” િે યોજનામાાં જણાિલે પારિાની 

શરિો અન્યથા સમાન રહશેે. 

  પસાંિ થયલે ઉમેિિારો માટે રાષ્િીય પદરિહન મારફિે કરિામાાં 

આિેલ વયિસ્થા મજુબ ટૂાંકા અંિરનુાં ઈકોનોમી િગષનુાં વિિેશમાાં ગિવય 
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સ્થળથી ભારિમાાં પાછા ફરિાનુાં વિમાન ભાડુાં પરુૂાં પાડિામાાં આિશે જે 

ઉમેિિારો અગાઉથી વિિેશ પહોંચી ગયા છે િેઓને મસુાફરી સહાય માટે 

વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નદહ. સાંભવિિ ઉમેિિારો એ દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગની મસુાફરી સહાય માટે અરજી કરિા અરજી પરક 

મેળિિા સાંપકષ કરે.    

૧૭.૨૦) વશષ્યવવૃિની રકમની િહેંચણી DBP મારફિે લાભાથીના બેંક ખાિામાાં 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ વશષ્યવવૃિની રકમ મોકલશે આમ છિાાં 

સાંબાંવધિ ભારિીય દૂિાિાસ / પરિેશના ઉચ્ચ આયતુિ પાસથેી અભ્યાસ 

કરિાની સાંસ્થાઓ / કોલેજ / વિશ્વ વિધ્યાલયની અવધકૃિિા / માન્યિા 

ચકાસિા અહિેાલો મળેિશે, અન્ય ભથ્થા વશક્ષણ ફી અને િાવષિક વનભાિ 

ભથ્્ુાં છૂટુાં કરિા પહલેા ભારિીય દૂિાિાસ / ઉચ્ચ આયતુિ મારફિ ે

સાંબાંવધિ કોલજે / સાંસ્થા / વિશ્વ વિદ્યાલય પાસેથી વિધાથીઓના પ્રગવિ 

અહિેાલો મેળિશે. 

૧૭.૨૧) યોજના હઠેળ ચકૂ 

 વિિેશમાાં અભ્યાસ કરનાર વિધાથી િેના દ્વારા રજુ કરિામાાં આિલે ખિની 

કોઈ બોલીઓ કે શરિોનો ભાંગ કરે અથિા શૈક્ષબણક સાંસ્થા / વિશ્વ 

વિદ્યાલય ભારિમાાં વિિેશી દુિાિાસને વિધાથીના અભ્યાસ અંગે વિરુદ્ 

અહિેાલો આપે અને અથિા િિષણુાંક અંગે જણાિે અને અથિા ઉમેિિાર 

અન્ય િેશમાાં જિા માટે િેશ છોડે કે નાસી જાય કે અભ્યાસક્રમ કે અન્ય 

વિશ્વ વિદ્યાલયમાાં / કાયષક્રમમાાં જોડાય અન ેવિિેશના ભારિીય દુિાિાસન ે

આગોિરી જાણ કયાષ વસિાય મશુ્કેલીમાાં ભારિ પરિ ફરે િો િે કે િેણીન ે
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કસરુ િાર જાહરે કરિામાાં આિશે િો િનેા પર ખચષ કરિામાાં આિેલ રકમ 

િાવષિક ૧૨% ના વયાજ સાથે સાંપણૂષ રકમ પરિ કરિા જિાબિાર ઠરશ ે

અને આિી પરિ કરિાની માાંગણી કરિાની િારીખથી છ મદહનામાાં રકમ 

પરિ ચકુિિા વનષ્ફળ જશે િો વશક્ષાત્મક વયાજ જે ૨.૫% હશે જે ઉપરોતિ 

બાકી રકમ પર સામાન્ય િરે વયાજ કરિા િધ ુહશે િે િસલુિામાાં આિશે. 

ભારિ સરકારે નક્કી કયાષ મજુબ જો વશષ્યવવૃિ મેળિનાર આિી રકમ 

વયાજ સાથે પરિ કરિામાાં વનષ્ફળ જાય િો િે કે િેણીના જમીનો જેમણે 

જામીનગીરીઓ રજુ કરી હોય િેઓ  સાંપણૂષ રકમ આપિા જિાબિાર રહશેે, 

અને જો વનષ્ફળ જશે િો સાંબાંવધિ જીલ્લાના જીલ્લા કલેતટર જમીન મહસેલૂ 

ની બાકી રૂપે રકમ િસલૂ કરશે.   

૧૭.૨૨) ખોટી માદહિી પરૂી પાડિી 

 જો કોઈ ઉમેિિાર કોઈ ખોટી માદહિી/િસ્િાિેજ પરૂા પાડલે હોય ને િ ે

ખોટી હોિાનુાં સાબબિ કરિાનુાં હોય િો િે કે િેણીને વશષ્યવવૃિ અમલ માાંથી 

બાકાિ કરિામાાં આિશે અને જો િે કે િેણીએ વશષ્યવવૃિ મળેિી લીધલે 

હોય કે મેળિનાર હોય િો િપરાયેલ રકમ પર ૧૫% ચક્રવદૃ્ધદ્ વયાજ સાથે 

રકમ િસલૂ કરિા પગલાાં લેિામાાં આિશે. આિા ઉમેિિાર ભવિષ્ય માટે 

કાળી યાિીમાાં મકુાશ ેઅને નોકરીમાાં જોડાયેલ ઉમેિિાર િેિા કૃત્ય માટે 

ખાિાકીય પગલાનો સામનો કરિો પડશે જેને માટે ભારિ સરકાર સાંબાંવધિ 

નોકરી િાિા સાથે બાબિ હાથ પર લશેે. આથી સાંબાંવધિ નોકરી િાિાને 

પણ વિનાંિી કરિામાાં આિે છે કે આ માંરાલયને િઓેના કમષચારીઓની 

અરજી મોકલિા પહલેા કાળજીપિૂષક િેણી વિગિો િાાંચો નોકરી િાિાઓ 



63 

 

િેઓના વનયમો અને વિવનયમ અનસુાર યોગ્ય લાગે િે રીિે િેમના દ્વારા 

નોકરીમાાં રાખિામાાં આિેલ કમષચારીઓને જામીન ખચષ રજુ કરિા 

ભારપિૂષક જણાિિા મતુિ છે.  

૧૭.૨૩ (૧) જાહરેાિમાાં વનદિિષ્ટ કરેલ અરજી મળેિિાની છેલ્લી િારીખે કે િ ે

પહલેા વિભાગને મળે િે રીિે નોકરી િાિા “ના િાાંધા પ્રમાણપર” સાથે જે 

ઉમેિિારો નોકરીમાાં જોડાયેલ હોય િેમણ ે િેઓના નોકરી િાિા મારફિ ે

િેઓની અરજી મોકલિાની છે.   

 (૨) આખરી પસાંિ થયલે ઉમેિિારો એ માર પસાંિગીના પારની 

િારીખથી રણ િષષમાાં વિિેશની અવધકૃિ સાંસ્થા / વિશ્વ વિદ્યાલયમાાં પ્રિેશ 

લઇ જોડાિાનુાં છે. આ વનયમ સમય પરૂો થિા વશષ્યવવૃિનો આપોઆપ રિ 

થશે અને અંિ આિશે. યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિ મળેિિા સમય મયાષિાના 

િધારિા માટે વિનાંિી કરિાની પરિાનગી નથી.  

 (૩) પસાંિ થયેલ ઉમેિિારે બબન-અિાલિી સ્ટેમ્પ પર નોટરી સમક્ષ 

બે જામીન સાથે જેઓ અલગ રીિે ભારિ સરકારે વિધાથી પર ખચષ 

કરિાની ખરેખર રકમ અથિા (રૂ.૫૦,૦૦૦) જે િધ ુહોય િેનુાં ખિ રજુ કરે 

િે સાથે જામીન ખિ રજુ કરિાનુાં રહશેે. િરેક જાવમનખિ સ્પષ્ટપણ ે 

વનિેશ કરશે અને ભારિીય ચલણમાાં અંિાજીિ ખચષ જે પ્રિાસ ખચષ, ફી, 

વનભાિ અને આકક્સ્મક ખચાષ, વિૃીકાઓ અને અન્ય પરચરૂણ ખચાષઓ જે 

વિિેશમાાં વશષ્યવવૃિ મેળિનારના સાંપણૂષ સમયગાળા િરવમયાન કરિામાાં 

આિે િે ખચાષઓ આિરી લેશે િે જો યોજનાની જોગિાઈ હઠેળ 

દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ વશષ્યવવૃિ લેનારને કસરૂિાર જાહરે કરે 
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િેિા દકસ્સામાાં જામીન આપનાર દ્વારા સાંયતુિ રીિે કે વયક્તિગિ રીિ ે

ચકુિિા પાર બનશે. ભારિ સરકાર દ્વારા નક્કી કરિામાાં આિે િે રીિ ે

ખિની ભાષા નક્કી થશે અને િે ઉમેિિારને સ્િીકાયષ રહશેે. પસાંિ થયલે 

ઉમેિિારો એ સાંબાંવધિ રાજ્યના મહસેલૂ વિભાગે બાંને જમીનિારોના માટે 

આપેલ સધ્ધરિા પ્રમાણપર આપવુાં પાડશે.    

 ૪)  પસાંિ થયેલ ઉમેિિારે આ વિભાગ અને વિિેશ ભારિીય 

વમશનને વિિેશના પ્રિિષમાન  કાયિાઓ અનસુાર જામીન ખિ રજુ 

કરિાનુાં રહશેે કે યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિનો સમયગાળો અથિા 

અભ્યાસક્રમ પરૂો થિા ઉપરાાંિ વિિેશમાાં રોકાણનુાં લાંબાણ બેમાાંથી જે િહલે ુાં 

હશે િે પરિાનગી પાર રહશેે નદહ. વશષ્યવવૃિ મેળિનાર ઉમેિિાર જે 

સમયગાળા માટે વશષ્યવવૃિ આપિામાાં આિી હોય િે ઉપરાાંિ વિિેશમાાં 

રોકાણ લાંબાિિા માટે માાંગણી કરશે નદહ જામીન ખચષની ભાષા ભારિ 

સરકાર દ્વારા નક્કી થાય િે પ્રમાણે ઉમેિિારને સ્િીકાયષ રહશેે.   

 ૫)  જે અભ્યાસક્રમ કે સાંશોધન માટે વશષ્યવવૃિ આપિામાાં  આિી 

હોય િેમાાં ઉમેિિાર ફેરફાર કરશે નદહ. 

 ૬)  ઉમેિિાર બાાંહધેરી આપશે કે દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ 

અને વિિેશના સાંબાંધ ભારિીય વમશન સાથે િે િેના વિશ્વ વિદ્યાલયન ે

માદહિીમાાં સહભાગી કરિા પરિાનગી આપશે.  

 ૭)  પસાંિ થયેલ ઉમેિિાર િેઓનો સાંબાંવધિ અભ્યાસ િેઓની 

પસાંિગીના િેશની વિશ્વ વિદ્યાલય/સાંસ્થામાાં કરી શકે જેની સાથ ેભારિન ે
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રાજદ્વારી સાંબાંધો હોય પરાંત ુ આ ભારિ સરકારની અગાઉથી માંજૂરીન ે

આધીન રહશેે, જેનો વનણષય આખરી અને પડકારી ન શકાય િિેો રહશેે. 

યોજનામાાં વનદિિષ્ટ ક્ષરેો કે કાયષક્રમોમાાં અવધકૃિ સાંસ્થા કે વિશ્વ વિદ્યાલયમાાં 

પ્રિેશ મળેિિા માટે ઉમેિિારો એ જાિે જ પ્રયત્નો કરિાના રહશેે. 

 ૮)  પરબણિ ઉમેિિારો િમેની પત્ની અને બાળકોને સાથે લઇ જિા 

કે અભ્યાસના સમયગાળા િરવમયાન પાછળથી જોડાિા માટે વનણષય લે 

િેિા દકસ્સામાાં પાસપોટે, વિઝા િેમજ િઓે માટેની નાણાકીય સાંસ્થા અને 

પ્રાપ્યિા સાંપણૂષપણે િમેના પર રહશેે, કારણ કે િેઓના બાળકો અને પત્ની 

માટે નાણાકીય સહાય અથિા અન્ય કોઈ સહાય આપિાની જોગિાઈ 

યોજના હઠેળ નથી. 

 ૯)  નોકરી કરિા હોય િ ેસાંસ્થાના વનયમ મજુબ બધી જ િહીિટી 

બાબિો જેિી  કે અભ્યાસ રજા પગાર વિગેરે ઉમેિિારે િે કે િેણીના 

નોકરી િાિા સાથ ે પિાિિાની રહશે.ે આ સાંિભષમાાં દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ મિિ આપિા જિાબિારી લેશે નદહ.  

 ૧૦) ઉમેિિારને ભારિમાાં આિેલ િેના વનિાસ સ્થાને િાત્કાબલક 

હાજરી આપિાનુાં જરૂરી હોય િેિા દકસ્સામાાં ભારિીય વમશનન ેઅને જ્યાાં 

અભ્યાસ કરિો હોય િે શૈક્ષબણક સાંસ્થાને જાણ કયાષ બાિ વશષ્યવવૃિ 

લેનારને ચોક્કસ હતે ુ માટે ભારિ પરિ ફરિાની પરિાનગી આપિામાાં 

આિશે. આમ છિાાં વશષ્યવવૃિ લેનારે આિી મલુાકાિનુાં આિા જિાનુાં ભાડુાં 

પોિે ભોગિિાનુાં રહશેે અને યોજના હઠેળ  વિિેશની શૈક્ષબણક સાંસ્થા માાંથી 

દૂર જિાના સમય માટે વનભાિ ભથ્્ુાં મેળિિા પાર રહશેે નદહ, અને િેજ 
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સાંસ્થાના િેજ અભ્યાસક્રમ ફરી શરુ કરિાની િારીખથી વનભાિ ભથ્્ુાં 

વિભાગ દ્વારા ચકુિિામાાં આિશે. ઉમેિિાર િેણી ઘરની પદરક્સ્થવિ પરૂી 

કરીને જેમ બને િમે જલ્િી િેણી શૈક્ષબણક સાંસ્થાની જગ્યાએ પરિ ફરશ ે

અને જો િેમાાં વનષ્ફળ જશે િો િેને કરજિાર જાહરે કરિામાાં આિશે અન ે

િેણી સામે િસલૂાિની કાયષિાહી શરુ કરિામાાં આિશે. 

 ૧૧) સિે ઉમેિિારો ને રાષ્િીય િદરયા પારની વશષ્યવવૃિ મેળવયા 

બાિ, ભારિ પરિ ફરવુાં જરૂરી છે , અને કોઈ પણ સાંજોગોમાાં ભારિ 

સરકારની કોઈ સાંબાંવધિ સિા દ્વારા ભારિ પાછા ફરિાનુાં બાંધન નથી િ ે

પ્રમાણપર િેઓને આપિામાાં આિશે નદહ. ભારિ પાછા ફયાષ બાિ 

વશષ્યવવૃિ લેનારે ભારિ પાછા ફયાષ અંગે વિભાગને જાણ કરિી જરૂરી છે. 

 ૧૨) ભારિ પાછા ફરિા ઉમેિિારે સરકારમાાં ઓછામાાં ઓછાં પાાંચ િષષ  

 સેિા આપિાની રહશે ેજો ભારિ પાછા ફયાષ બાિ િે સરકારી સેિામાાં ચાલ ુ

રહ ેિો, કારણ કે વિિેશ જિા પહલેા યોજના હઠેળ િણેે વશષ્યવવૃિ મેળિલે 

હિી.  

 ૧૩) યોજના હઠેળ વશષ્યવવૃિ મેળિીને જ્યાાં અભ્યાસ કરિાનો 

ઉમેિિાર ઈરાિો ધરાિે િે િેશના યોગ્ય વિઝા મેળિિાનુાં ઉમેિિારને વશરે 

રહશેે. અને વિઝા આપનાર સિા એ જુએ કે એિા જ પ્રકરના વિઝા 

આપિામાાં આિે જે ઉમેિિારને વિિેશમાાં ચોકકસ અભ્યાસક્રમ કરિા માટે 

જ પરિાનગી આપ ે અને ત્યારબાિ ઉમેિિાર ભારિ પાછો ફરે વિઝા 

મેળિિા માટે ઉમેિારને ભારિ સરકાર કોઈ સહાય કરશે નહીં.  
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 ૧૪) ભારિ સરકાર દ્વારા િખિો િખિ નક્કી કયાષ મજુબ વિિાય 

પહલેાાં પસાંિ થયલે આિે િે ઉમેિિારોએ એિા બધાજ િસ્િાિેજો રજુ 

કરિાના રહશેે અને કરાર કરિાના રહશેે. 

 ૧૫) દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ કે િેના િિી કામ કરિી કોઈ 

સાંસ્થા માાંથી ઉમેિિારે િધ ુચકુિણુાં મેળવયુાં હશે િો િે ભારિ સરકારન ે

પરિ કરિા જિાબિાર રહશેે િે કે િેણીના નોકરી િાિા ભારિ સરકારની 

વિનાંિી પર િે કે િેણીના બાકી લેણ માાંથી અને િે ભારિ સરકારને પરિ 

કરિા િે કે િણેીના નોકરી િાિા અવધકૃિ છે.  

 ૧૫) સમયના પ્રિાહમાાં જે કઈ બાબિો ઉિભિે િેમાાં ભારિ સરકારનો 

વનણષય આખરી રહશેે.  

 ૧૭) જ્યાાં ઉમેિિાર અભ્યાસ કરિો હોય િ ે સાંખ્યા / વિશ્વવિદ્યાલય 

વિિેશના ભારિીય વમશન મારફિે છ માવસક પ્રગવિ અહિેાલ રજુ કરશ ે

ઉમેિિારના દકસ્સામાાં એિી ગાંભીર વિરુદ્ ગવિવિવધ અંગે વમશન આ 

માંરાલયને જાન કરશ ે કે જેને લઈને ઉમિેિારને વશષ્યવવૃિ આગળ ચાલ ુ

રાખિા અંગે વનણષય લેિો પડે. આમ છિાાં િેઓના ઉપરોતિ છ માવસક 

પ્રગવિ અહિેાલમાાં યોગ્ય જણાઈ n હોય િેિી વસધ્ધ્ધઓમાાં સધુારો કરિા 

ગાંભીર પ્રયત્નો કરે િે માટે સલાહ આપિાનુાં વમશન ચાલ ુ રાખશે, અન ે

િેઓને યાિ અપાિશે કે યોજના હઠેળની નાણાકીય મિિ યોજના હઠેળ 

વનયિ કરેલ સમયથી િધ ુસમય માટે િધારી શકાય િેમ નથી.  
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 ૧૪) જે અભ્યાસક્રમ કે સાંશોધન માટે વશષ્યવવૃિ માંજૂર કરિામાાં આિી 

હોય િેમાાં ઉમેિિાર ફેરફાર કરશે નદહ. આમ છિાાં એિી પદરક્સ્થવિ ઉભી 

થાય જેમાાં સાંસ્થા/વિશ્વવિદ્યાલયમાાં ઉમેિિાર PHD કરિો હોય જ્યાાં િે 

નોંધાયેલ હોય ત્યાાં ગાંભીર પદરક્સ્થવિનો સામનો કરે જેમાાં િેના માગષિશષન 

છોડી જાય અને િાત્કાબલક દૂર બિલ ન થાય અથિા ઉમેિિાર જે ક્ષેરમાાં 

PHD સશોધન કાયષ કરિો હોય િેમાાં સાંસ્થા/વિશ્વવિદ્યાલયે સાંશોધન સહાય 

સગિડો બાંધ કરી હોય િો આિા કેસોમાાં વિિેશના ભારિીય વમશનન ે

આિા ઉમેિિારોને સાંસ્થા / વિશ્વવિદ્યાલય બિલિા એિી જરૂદરયાિ અંગે 

વમશનને સાંિોષ થાય િો પરિાનગી આપિા માટે અવધકૃિ છે. આમ છિાાં 

િે એ શરિને અધીન રહશેે કે ઉમેિિાર દ્વારા શરૂઆિની સાંસ્થા/વિશ્વ 

વિદ્યાલય, જેણે પ્રવિષ્ઠા મેળિી હશે િે બીજી સાંસ્થા / વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા 

િબીબી માટે સ્િીકારિામાાં આિશે અને આિી િબિીલી થિા વશષ્યવવૃિનો 

કૂલ સમયગાળો બિલાશે નદહ, જેની માર વશષ્યવવૃિના સમય િરવમયાન 

માર એકજ િાર પરિાનગી અપાશે.  

 ૧૯) આ વિભાગે રચેલ પસાંિગી સવમવિ અનસુ્નાિક કાયષક્રમ કે PHD 

કરિા માટે નક્કી વિષય માાંથી ચોક્કસ વિષય માટે, સાંભવિિ ઉમેિિારન ે

પસાંિ કરશ,ે અને ઉમેિિારને, િેણી વશષ્યવવૃિમાટે પસાંિગી થિાની 

િારીખથી જાણ કયાષની િારીખથી રણ િષષનો સમય આપિામાાં આિશે.  

 ૨૦) યોજના હઠેળ અભ્યાસક્રમ માટે પસાંિ થયે વિિેશ જિા પહલેા 

ઉમેિિારે આ વિભાગને કબલૂાિમાાં રજુ કરિાનુાં છે કે િે/િેણીએ 

િરવમયાનમાાં કોઈ લાયકાિ મળેિેલ  નથી કે િેણે/િણેીe કોઈ ભારિીય 
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વિશ્વ વિદ્યાલય માાંથી લાયકાિ મેળિિા માટે આખરી શોધ વનબાંધ રજુ 

કરેલ છે. ઉમેિિાર પાસેથી આ પ્રકારનુાં કબલુાિનામુાં મળિા આ વિભાગ 

યોગ્ય રીિે નક્કી કરશે કે યોજના હઠેળ ઉમેિિારને વશષ્યવવૃિ આપિી કે 

નદહ અને ઉમેિિાર વિિેશ પ્રમાણ િે વનણષયને આધાદરિ રહશેે.   

 ૨૧) ઉમેિિાર સફળિાપિૂષક અભ્યાસ ક્રમ પરૂી કરિા અસમથષ બને 

િેિા દકસ્સામાાં અને ઉમેિિારના માગષિશષક/વિભાગના િડા એવુાં પ્રમાબણિ 

કરે કે અભ્યાસમાાં ઉમેિિારે િે/િણેીની કટીબધ્ધિામાાં/સમપષણમાાં / કે 

ધ્યાનમાાં ઉણપ િશાષિી નથી િો વિભાગને િે િેણીને યોજના હઠેળ 

કસરૂિાર ના વશક્ષાત્મક પાસા માાંથી મકુ્તિ આપિા હક રહશેે. આિા સિ ે

કેસોમાાં દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ ઈકોનોમી િગષમાાં ટૂાંકમાાં ટૂાંકા 

અંિરનુાં ભારિ પરિ કરિાનુાં ભાડુાં આપશે.  

 ૨૧) સફળિાપિૂષક અભ્યાસક્રમ પરૂો કયાષ બાિ ઉમેિિાર વિિેશમાાં 

એક માસ કરિા િધ ુ રોકાણ કરે અને સ્િ ખચે ભારિ પરિ કરે િો 

િે/િેણીને ભારિ પરિ કરિાનો િેણે/િેણી કરેલ ખચષ પરિ મળિા પાર 

થશે નદહ. સામાન્ય સાંજોગોમાાં અભ્યાસક્રમ પરૂો થયે િરિજ દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ યોજનામાાં જણાવયા પ્રમાણે ઉમેિિારની પરિ 
મસુાફરીનુાં ખચષ કરે છે અને આ રીિે અભ્યાસક્રમ પરૂો થય,ે કોઈપણ 

વિષયે હોવુાં વસિાય ઉમેિિાર એક માસ કરિા િધ ુસમય માટે રોકાિા 

ઉમેિિારો, સરકારને ખચષ પરિ આપિાનો િેમનો િાિો ગમુાિશે.  

 ૨૨) ઉમેિિારે, વિિેશના ભારિીય વમશન અને આ વિભાગને પણ 

િેમના ભારિ પરિ આપિાની આગોિરી જાણ કરિી જરૂરી છે. જો જરૂરી 
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હોય િો, આ વિભાગ અન્ય વિભાગ/સાંસ્થાઓના પરામશષમાાં ઉમેિિારોના 

સાંબાંધમાાં િેિી પદરક્સ્થવિઓ અને સાંયોગમાાંથી ઉિભિિાાં પ્રશ્નો જે 

અણધાયાષ પ્રકારના હોય અને આ િબીબ યોજના હઠેળ આિરી લેિાયેલ 

ન હોય િે અંગે વનણષય લેશે અને વિભાગનો વનણષય ઉમેિિારો માટે આખરી 

અને બાંધનકિાષ રહશેે.  

૧૮) દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે વનિઃશલુ્ક અન ુ વશક્ષણ (સરકારી નોકરીઓ અન ે

િાાંવરક અને વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશ માટે રાજ્ય / કેન્ર શાવસિ 

પ્રિેશમાાં જાહરે સેિા આયોગ દ્વારા લેિામાાં આિિી સ્પધાષત્મક પરીક્ષામાાં 

બેસિા માટે  

૧૮.૧) હતેઓુ 

 ૪૦% કરિા ઓછી અથિા િધારે દિવયાાંગિા ધરાિિા આવથિક રીિે ગેર 

લાભાથીઓને અન ુ વશક્ષણ પરુૂાં પડી સ્પધાષત્મક પરીક્ષામાાં બસેિા સક્ષમ 

બનાિિા અને ખાનગી ક્ષેર / જાહરે સરકારી ક્ષેરમાાં યોગ્ય નોકરીઓ 

મેળિિા સફળ થિા માટે.  

૧૮.૨) અન ુવશક્ષણ માટેના અભ્યાસક્રમો જેના માટે અન ુવશક્ષણ આપિામાાં આિશ ે

િેિા અભ્યાસક્રમો નીચે જણાવયા મજુબ છે.  

 ૧)  ગ્રપુ-એ અને બી ની જગ્યાઓ માટે વિવિધ રેલિે ભરિી માંડળો 

અને સ્ટાફ વસલકેશન કવમશન િેમજ કેન્રીય જાહરે સેિા આયોગ દ્વારા હાથ 

ધરિામાાં આિિી ભરિી પરીક્ષામાાં.   
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 ૨)  સાંબાંવધિ રાજ્યોમાાં ગ્રપુ-એ અને બી ની જગ્યાઓ માટે રાજ્ય 

જાહરે સેિા આયોગ દ્વારા હાથ ધરિામાાં આિિી ભરિી પરીક્ષા 

 ૩)  અવધકારી કક્ષાની જગ્યાઓ માટે જાહરેક્ષરેના સાહસો સરકારી 

િીમા કાંપનીઓ રાષ્િીય કૃિ બેંકો, બેંક કમષચારીઓની પસાંિગી સાંસ્થા દ્વારા 

હાથ ધરિામાાં આિિી ભરિી પરીક્ષા  

 ૪)  એ) એધ્ન્જવનયદરિંગ (િા.િ. I.I.T.A.G.)  

   બી) િબીબી (િા.િ. નીટ) 

  સી) વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમ જેિા કે મનેેજમેન્ટ (િા.િ. કેટ) 

અને કાયિો (િા.િ. તલેટ) અને માંરાલય િખિો િખિ નક્કી કરે 

િેિી આિી અન્ય વિદ્યાશાખાઓ પ્રિશે માટે પ્રિેશ પરીક્ષા 

૧૮.૩) અમલીકરણ કરિી સાંસ્થાઓ / નીચેના દ્વારા ચાલિી પ્રખ્યાિ અન ુવશક્ષણ 

સાંસ્થાઓ/કેન્ર મારફિે વનિઃશલુ્ક અન ુવશક્ષણ અમલી બનશે.  

 ૧)  કેન્ર સરકાર/ રાજ્ય સરકાર/ કેન્ર શાવસિ પ્રિેશો અને જાહરે 

ક્ષેરના સાહસો અથિા િે હઠેળની સ્િાયિ સાંસ્થાઓ 

 ૨)  ખાનગી વિશ્વ વિધાલયો અને માની લીધેલ વિશ્વ વિદ્યાલય સાથ ે

વિશ્વ વિધાલયો (બાંને કેન્ર, રાજ્ય સરકાર હઠેળના) અને  

 ૩)  નોંધાયેલ ખાનગી સાંસ્થાઓ / સ્િૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓ 

૧૮.૪) આિક મયાષિા 
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 બધાજ સ્રોિો માાંથી િાવષિક રૂવપયા ૬ લાખની કૌટુાંબબક આિક ધરાિિા 

દિવયાાંગ વિધાથીઓ માર આ યોજના હઠેળ અરજી કરિા પાર રહશેે.  

૧૮.૫) અન ુવશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની યાિીમાાં સામેલ થિા માટે અરજી કરિા 

માટે પારિાનુાં ધોરણ  

 ૧)  કાંપની ધારો ૨૦૧૩ / સોસાયટી નોંધણી અવધવનયમ, ૧૮૬૦ 

હઠેળ અથિા રાજ્ય/કેન્ર શાવસિ પ્રિેશના કોઈ સાંબાંવધિ કાયિા હઠેળ 

નોંધાયેલ કોઈ સાંસ્થા દ્વારા ચાલિી કે નોંધાયેલ સાંસ્થા હોિી જોઈએ. 

 ૨)  દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા યાિી ઉપર મકુાિા માટે 

રાજ્ય / કેન્ર શાવસિ પ્રિેશો / અન ુ વશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓ પાસથેી 

અરજી માંગાિિાની જાહરે કરિામાાં આિલે િારીખે સાંસ્થા ઓછામાાં ઓછી 

રણ િષષ માટે નોંધાયલે હોિી જોઈએ. 

 ૩)  આ યોજના હઠેળ અરજી કરિી િખિે સાંસ્થા ઓછામાાં ઓછા રણ 

િષષ સધુી સાંપણૂષ કાયષરિ હોિી જોઇશે અન ેયાિીમાાં મકૂિાની અરજીમાાં બ ે

િષષ પહલેા યાિીમાાં મકૂિા માટે અરજી કરી હોય િે િષષ પહલેાના તરુિજ 

ઓછામાાં ઓછા બે િષષ માટે અન ુવશક્ષણ માટેના અભ્યાસક્રમોમાાં િર િષ ે

ઓછામાાં ઓછા ૧૦૦ વિધાથીઓ હોિા જોઇશે.  

 ૪)  જે અભ્યાસક્રમો માટે અરજી કરી હોય િેમાાં અન ુ વશક્ષણ પરુૂાં 

પાડિા બધીજ વનયિ જરૂદરયાિો ને પહોંચી િળિા સાંસ્થા પાસે યોગ્ય 

માળખુાં હોવુાં જોઈએ.  

૧૮.૬) વસલેકશન સાંસ્થાઓની પસાંિગી  
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 ૧)  અન ુવશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની યાિી અંગેની િરખાસ્િ પસાંિગી 

સવમવિ દ્વારા વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે અને િેઓના ભિૂકાળના 

અનભુિો અને અન્ય ધોરણો જે પસાંિગી સવમવિ નક્કી કરે િનેા આધારે 

પસાંિગી માટે ભલામણ થશે.  

 પસાંિગી સવમવિની ભલામણોને આધારે દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ 

દ્વારા અન ુ વશક્ષણ પરુુાં પાડિા માટે સાંસ્થાઓની આકરી પસાંિગી થશ ે

પસાંિગી સવમવિનુાં બાંધારણ નીચે મજુબ છે.  

  એ) સાંયતુિ સબચિ (દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ-૨ અધ્યક્ષ) 

બી) નાણાકીય સલાહકાર દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ અથિા 

નાયબ સબચિ / વનયામક કક્ષાની નીચેના ન હોય િેિા 

પ્રવિવનવધ- સભ્ય 

  સી) સાંયતુિ સબચિ ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ – સભ્ય  

    ડી) વિભાગ નક્કી કરે િેિા ક્ષેરો માાંથી બે પ્રવિવનવધઓ (વિષય 

વનષ્ણાિ - સભ્ય  

ઈ) સાંબાંવધિ વનયામક નાયબ સબચિ દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ 

વિભાગ- સાંયોજન 

 ૨)  ઉપર જણાિલે અભ્યાસક્રમોમાાં કુશળિાનો પિૂષ ઈવિહાસ 

ધરાિિી અનવુશક્ષણ આપિી ખ્યાિનામ સાંસ્થાઓની રાજ્ય / કેન્ર શાવસિ 

પ્રિેશો, યાિી પરૂી પાડશે (૧૦ થી િધ ુનહીં.)  
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 ૩)  રાજ્યો પાસેથી મળેલ િરખાસ્િ ઉપરાાંિ ઉપર પેટા-ફકરા-(૧) 

માાં જણાવયા પ્રમાણે પસાંિગી સવમવિ, અનવુશક્ષણ આપિામાાં સારી 

કામગીરી કરનાર, સારી ખ્યાવિ ધરાિનાર સાંસ્થાઓની પણ યાિીમાાં મકૂિા 

માટે ભલામણ કરી શકે . 

 ૪)  અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની યાિી મળિો, દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા સાંસ્થાઓને યોજનાની જરૂદરયાિની પરૂિીમાાં 

વિગિિાર િરખાસ્િ માગ્યા મજુબ િેઓની કામગીરીના અહિેાલ સાથે રજુ 

કરિા વિનાંિી કરિામાાં આિશે.  

 ૫)  રાજ્યમાાં એક કરિા િધ ુ શાખા ધરાિનાર પ્રખ્યાિ સાંસ્થાઓન ે

એકાિ સાંસ્થાઓ કરિા અગ્રિા આપિામાાં આિશે.  

 ૬)  સાંસ્થાઓ / કેન્ર શાવસિ પ્રિેશો/ રાજ્ય સરકારો પાસેથી 

િરખાસ્િની કાયષક્રમ વિભાગ પ્રાથવમક ચકાસણી કરશે અને જેઓ પ્રથમ 

રષ્ષ્ટએ પારિાના ધોરણો સાંિોષિી હશે અને બધાની વનયિ િસ્િાિેજો 

ધરાિિી હશે િિેી સાંસ્થાઓની ટૂાંકી યાિી િૈયાર કરશે. આિી ટૂાંકી યાિી 

માની િરખાસ્િ પસાંિગી સવમવિ સમક્ષ મકૂિામાાં આિશે.  

 ૭)  એકિાર પસાંિ થયેલ સાંસ્થાઓ, િપરાશ પ્રમાણપર, 

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો, વશષ્યવવૃિની સાંખ્યા, િહેંચણીની િારાંિાર, ફી 

નુાં માળખુાં, યાિી પર મકૂિાની બોલીઓ અને શરિો, ચાલિા, 

અભ્યાસક્રમના સાંબાંધમાાં દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ સાથે કરાર 

કરિાનો રહશેે.  
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 ૮)  પસાંિ થયેલ અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓ રણ િષષ માટે, 

િેઓના દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ સાથેના કરારને અધીન, રણ 

િષષના સમય માટે યાિી પર મકેૂ.  

 નોંધ : યોજનાનો વિશાળ પ્રચાર માટે અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓ 

સ્થાવનક અખબારોમાાં જાહરેાિ આપશે અને યોજનાની જોગિાઈ મજુબ 

પાર દિવયાાંગ વિધાથીઓ પાસેથી અરજી આિકારશ.ે  

૧૮.૭) ભાંડોળ આપિાની પધ્ધવિ : 

 ૧)  પસાંિ થયલે દિવયાાંગ વિધાથીના અનવુશક્ષણ માટે કરિામાાં 

આિેલ સાંપણૂષ ખચષ, સાંબાંવધિ સાંસ્થા સાથે કરિામાાં આિલે કરારની શરિો 

અને બોલીઓ મજુબ વિભાગ ભાંડોળ ફાળિલે.  

 ૨)  અનિુાનના સ્િરૂપમાાં સાંબાંવધિ અનવુશક્ષણ સાંસ્થા / કેન્રને સીધ ે

સીધા ફી નો ભાગ છટો કરિામાાં આિશ ે

 ૩)  િર િષે બે સરખા હપ્િામાાં અનિુાન સાંસ્થાઓને છટુાં કરિામાાં 

આિશે.  

 ૪)  યાિી પર મકૂાયા બાિ િરિજ સાંસ્થાઓને પ્રથમ હપિો છૂટો 

કરિામાાં આિશ.ે આમ છિાાં બીજો હપિો સાંસ્થાને િપરાશ પ્રમાણપર 

કરેલ ખચષની વિગિો, ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા પ્રમાબણિ ઓદડટેડ દહસાબો, 

ચલાિિા અભ્યાસક્રમોની વિગિો, અને અનવુશક્ષણ આિેલ વિધાથીઓની 

સાંખ્યા રજુ કયાષ બાિ છૂટો કરિામાાં આિશે.  
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 ૫)  પ્રથમ િષષ પરુૂાં થયા બાિ પછીના િષષ માટેનુાં ભાંડોળ સાંસ્થાન ે

છટુાં કરિાાં પહલેા, સાંસ્થાની કામગીરીનુાં મલૂ્યાાંકન કરિામાાં આિશે. િર 

િષે ભાંડોળ છટુાં કરિાનુાં આગળના િષષમાાં સાંસ્થાની કામગીરી પર આધાર 

રાખશે.  

 ૬)  યાિી પરની અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની બીજા અને રીજા 

િષષનુાં ભાંડોળ (અનિુાન), યોગ્ય િપરાશ પ્રમાણપર અગાઉના િષષની 

અનિુાનથી અનવુશક્ષણ અપાયેલ વિધાથીઓની યાિી, અગાઉના િષષની 

અનિુાન અંગેના ઓડીટેડ દહસાબો અન ે અગાઉના િષષમાાં અનવુશક્ષણ  

અપાયેલ વિધાથીઓની િેખાિ મળ્યા બાિ જ છૂટી કરિામાાં આિશે.  

  ૭)  યાિી પરની સાંસ્થાઓએ િેમની નોંધણી રાષ્િીય વશષ્યવવૃિ 

પોટષલ (www.scholarships.gov.in) (જયારે જયારે પોટષલ આ યોજના માટે 

ચાલ ુકરિામાાં આિે) પર કરાિિાની રહશેે.  

 ૮)  અરજી રજુ કરિાની વનયિ છેલ્લી િારીખ સધુીમાાં અરજિારોe 

િેમની અરજીને લાઈન પદ્વિએ રજુ કરિી જોઇશે. બધાજ જરૂરી 

િસ્િાિેજો જેિા કે ફોટોગ્રાફ, ઉંમરનો પરુાિો, દિવયાાંગિા પ્રમાણપર, 

માિા-વપિાનુાં આિકનુાં પ્રમાણપર વિગેરે વનયિ પરકમાાં યોગ્ય રીિ ે

ભરીને ઑનલાઇન પદ્વિએ મકૂિાના રહશેે. [આમ છિાાં, રાષ્િીય 

વશષ્યવવૃિ પોટષલ મારફિે વનિઃશલુ્ક અન ુવશક્ષણની યોજના ચાલ ુથાય ત્યારે 

િેઓએ િેમની પસાંિગીની યાિીપરની સાંસ્થાને િઓેની અરજી ઑનલાઇન 

પદ્વિ મારફિે રજુ કરિાની રહશેે.  
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 ૯)  યાિી પરની સાંસ્થાઓએ વનયતુિ કરેલ મધ્યસ્થ અવધકારી 

અરજીઓની ચકાસણી કરશે અને કાયષિાહી કરી, ખાસ ભથ્થા અન ે

વિૃીકાની િહેંચણી માટે PFMS પોટષલમાાં આખરી યાિી મોકલિાની રહશેે.  

 ૧૦) ઉમેિિારોને મળિાપાર વિૃીકા અને ખાસ ભથ્્ુાં જે દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા આધાર આધાદરિ DBT હઠેળ PFMS પોટષલ 

મારફિે િઓેના બેંક ખાિામાાં સીધી રીિે ચકૂિાશે.  

૧૮.૮) અન ુવશક્ષણની ફી ની મારા 

 અનવુશક્ષણ ફી ની માર દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ અને અનવુશક્ષણ 

આપિી સાંસ્થાઓએ યાિી િૈયાર થિાના સમયે કરેલ કરાર મજુબની હશે.  

૧૮.૯) પારિાનુાં ધોરણ અન ેઉમેિિારોની પસાંિગી 

 ૧)  સાંસ્થાએ જાિે જ વનયિ કરેલ શૈક્ષબણક ધોરણને આધારે 

અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થા દ્વારા વિધાથીની પસાંિગી થશે. આમ છિાાં, 

કરારમાાં િશાષિીને સાંસ્થા દિવયાાંગ, ઉમેિિારો માટે આ ધોરણોમાાં છૂટ આપી 

શકે.   

 ૨)  આ યોજના હઠેળ િ/ેિેણી અનવુશક્ષણ મેળિી રહલે હોય િે 

માટેની પરીક્ષામાાં બેસિા ઉમેિિાર પાર હોિો જોઈએ.  

 ૩)  ચોક્કસ વિધાથી દ્વારા વનિઃશલુ્ક અનિુાન હઠેળના લાભો મળેિી 

શકાય. એક કરિા િધ ુ િખિ નહીં િે રીિે કોઈ ચોક્કસ સ્પધાષત્મક 

પરીક્ષામાાં િેણે મળિાપાર િકની સાંખ્યાને ધ્યાને લીધા વસિાય. 



78 

 

અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાએ પણ વિધાથીઓ પાસેથી બાાંહધેરી લેિાની 

રહશેે કે િઓેએ  યોજના હઠેળ એકથી િધ ુિખિ લાભ મળેિેલ નથી.  

 ૪)  કેન્ર સરકાર હઠેળની અન્ય કોઈ યોજના અન્િયે જે ઉમેિિારો 

વનિઃશલુ્ક અન ુવશક્ષણનો લાભ મેળિિા ન હોય િેઓ યોજના હઠેળ પાર છે. 

અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓએ પણ વિધાથીઓ પાસેથી બાાંહધેરી લેિી 

જરૂરી છે કે િેઓએ કેન્ર સરકારની અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ વનિઃશલુ્ક અન ુ

વશક્ષણનો લાભ મેળિલે નથી. 

 ૫)  આમ છિાાં ઉપર ફકરા-(૩) માાં જોગિાઈ હોિા છિાાં જ્યાાં પરીક્ષા 

બે ભાગમાાં લેિાિી હોય, પ્રાથવમક અને મખુ્ય ત્યાાં વિધાથી બાંને ભાગની 

પરીક્ષા માટે વનિઃશલુ્ક અનવુશક્ષણ મળેિિા પાર બનશે. િઓે િેમની 

સગિડ અનસુાર બાંને પ્રાથવમક અને મખુ્ય પરીક્ષા માટે અલગ રીિ ે

વનિઃશલુ્ક અનવુશક્ષણ મેળિિા પાર થશે. આમ છિાાં જો ઉમેિિાર રૂબરૂ 

મલુાકાિ માટે પસાંિ થયેલ હશે િો રૂબરૂ મલુાકાિના અનવુશક્ષણ માટે 

િકોના સાંખ્યા પર કોઈ વનયમન નથી.  

 ૬)  હાજરી :- જો કોઈ પણ િાજબી કારણ વસિાય ૧૫ દિિસથી 

િધારે દિિસો માટે વિધાથી ગેરહાજર રહ ે િેિા દકસ્સામાાં દિવયાાંગજન 

સશક્તિકરણ વિભાગને આગોિરી જાણ હઠેળ વિધાથીના વનિઃશલુ્ક 

અનવુશક્ષણના લાભ સમાપ્િ કરિામાાં આિશે.  



79 

 

 ૭)  અનવુશક્ષણ સહાયની અિવધ :- પ્રથમ િષષ પરુૂાં થયે, જો વિધાથી 

બીજા િષે અનવુશક્ષણ ચાલ ુ રાખેલા ઇચ્છે, િો િેણે અનવુશક્ષણ સહાય 

િાજી કરિા અરજી કરિાની રહશેે.  

૧૮.૧૦) વિૃીકા :- 

 અનવુશક્ષણ િષષમાાં હાજરી આપિા સ્થાવનક વિધાથી િીઠ રૂ. ૨૫૦૦/- (રૂ. 

બે હાજર પાાંચસો) ની માવસક વિૃીકા ચકુિિામાાં આિશે. િેજ રીિ ે

બહારથી આિિા વિધાથીઓને િર મદહન ેખાસ ભથ્્ુાં રૂ. ૨૦૦૦/- (રૂ. બે 

હાજર પરૂા) વિધાથી િીઠ, િાચક ભથ્્ુાં, રક્ષક ભથ્્ુાં, મિિગાર ભથ્્ુાં 

ચકુિિામાાં આિશે. 

૧૮.૧૧) સામાન્ય જોગિાઈઓ, 

 ૧)  ઉમેિિારોની પસાંિગી અને અન ુ વશક્ષણનો સાંપણૂષ પ્રગવિ નોંધ 

સાંસ્થા જાળિશે. 

 ૨)  સાંસ્થાઓને છૂટી કરિામાાં આિિી અનિુાન સહાય અંગે િઓે 

દ્વારા અલગ દહસાબો રાખિામાાં આિશે. 

 ૩)  યોજનામાાં િશાષિેલ હતેઓુ માટે જ સાંસ્થા અનિુાનનો ઉપયોગ 

કરશે. આ શરિોનો ભાંગ કરનાર અનિુાન મેળિિી સાંસ્થાના દકસ્સામાાં 

સાંસ્થા ૧૮% િાંડનીય વયાજ સાથે મેળિેલ રકમ પરિ કરિા જિાબિાર 

રહશેે અને અન્ય પગલાાં જે યોગ્ય જણાશે િે માટે પણ જિાબિાર રહશે.ે  

૧૮.૧૨) િેખરેખ અને કામગીરીની સમીક્ષા 
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 ૧)  યાિી પર મકૂાયાના રીજા િષે અનવુશક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓની 

કામગીરીની સમીક્ષા થશે. વનિઃશલુ્ક અનવુશક્ષણ હઠેળ દિવયાાંગ વિધાથીઓન ે

આપિામાાં આિેલ અનવુશક્ષણના પદરણામોને અને અનવુશક્ષણ લીધેલ 

વિધાથીઓના સ્પધાષત્મક પરીક્ષામાાં જેન ે માટે િે/િેણીએ અનવુશક્ષણ 

મેળિેલ છે, સફળિાના િરને આધારે મલૂ્યાાંકન થશે  

 ૨)  કોઈપણ યાિી પરની સાંસ્થાનુાં િખિો િખિ ફાિે િમે 

વનરીક્ષણ/િપાસ કરિાનો હક દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ અનામિ 

રાખે છે.  

 ૩) જો અનવુશક્ષણ આપનાર સાંસ્થાની કામગીરી કોઈ સમય ે બબન-

સાંિોષકારક જણાય િો દિવયાાંગજન સશક્તિકરણ વિભાગ વનિઃશલુ્ક 

અનવુશક્ષણ હઠેળ ભાંડોળ આપિાનુાં સમાપ્િ કરિાનો હક અનામિ રાખે છે.  

૧૮.૧૩) ખોટી માદહિી પરૂી પાડિી 

 જો કોઈ ઉમેિિારે ખોટી માદહિી/િસ્િાિેજ પરૂા પાડયા હશે િો િેણે 

વશષ્યવવૃિ માાંથી બાકાિ કરિામાાં આિશે અને જે િે/િેણીએ િે મેળિી 

લીધેલ હશે કે મેળિી રહલે હશે િે િપરાયેલ રકમ પર ૧૫% ચક્રવદૃ્ધદ્ 

વયાજ સાથે િસલૂાિની કાયષિાહી શરુ કરિામાાં આિશે. આિા ઉમેિિાર 

ભવિષ્ય માટે કાળી યાિીમાાં પણ મકૂશે અને ઉમેિિાર સામે યોગ્ય કાનનૂી 

પગલાાં પણ લઇ શકાય.  

*_*_*_*_* 
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જોડાણ-એલ 

રાજ્ય / કેન્ર શાવસિ પ્રિેશો અનસુાર દિવયાાંગ વિધાથીઓ માટે પ્રાપ્ય વપ્ર-મેદિક, 

પોસ્ટમેદિક અને ઉચ્ચ િગષના વશક્ષણ માટેની વશષ્યવવૃિઓ.  

ક્રમ રાજ્્ દિવ્ાગં 
િસ્તી 

સમગ્ર 
ભારતની 

દિવ્ાગંજન 
િસ્તી 

વપ્ર-મેદિક 
વશષ્્વવૃિ 

પોસ્ટમેદિક 
વશષ્્વવૃિ 

ઉચ્ચ 
િગાના 
વશક્ષણ 
માટે 

વશષ્્વવૃિ 

૧ આંધ્રપ્રિેશ ૧૨૧૯૭૮૫ ૪.૫૫ ૯૧૦ ૭૭૩ ૧૪ 
૨ અરુણાચલ પ્રિેશ ૨૬૭૩૪ ૦.૧૦ ૨૦ ૧૭ ૧ 
૩ આસામ ૪૮૦૦૬૫ ૧.૭૯ ૩૫૮ ૩૦૪ ૫ 
૪ બબહાર ૨૩૩૧૦૦૯ ૮.૬૯ ૧૭૩૯ ૧૪૭૮ ૨૫ 
૫ છિીગઢ ૬૨૪૯૩૭ ૨.૩૩ ૪૬૬ ૩૯૬ ૬ 
૬ ગોિા ૩૩૦૧૨ ૦.૧૨ ૨૫ ૨૧ ૧ 
૭ ગજુરાિ ૧૦૯૨૩૦૨ ૪.૦૭ ૮૧૫ ૬૯૩ ૧૨ 
૮ હદરયાણા ૫૪૬૩૭૪ ૨.૦૪ ૪૦૮ ૩૪૬ ૬ 
૯ દહમાચલ પ્રિેશ  ૧૫૫૩૧૬ ૦.૫૮ ૧૧૬ ૯૮ ૨ 
૧૦ જમ્મ ુઅને કાશ્મીર ૩૬૧૧૫૩ ૩.૩૫ ૨૬૯ ૨૨૯ ૪ 
૧૧ ઝારખાંડ ૭૬૯૯૮૦ ૨.૮૭ ૫૭૪ ૪૮૮ ૮ 
૧૨ કણાષટક ૧૩૨૪૨૦૫ ૪.૯૪ ૯૮૮ ૮૪૦ ૧૪ 
૧૩ કેરલા ૭૬૧૮૪૩ ૨.૮૪ ૫૬૮ ૪૮૩ ૮ 
૧૪ મધ્યપ્રિેશ ૧૫૫૧૯૩૧ ૫.૭૯ ૧૧૫૮ ૯૮૪ ૧૭ 
૧૫ મહારાષ્િ ૨૯૬૩૩૯૨ ૧૧.૦૫ ૨૨૧૧ ૧૮૭૯ ૩૧ 
૧૬ મણીપરુ ૫૪૧૧૦ ૦.૨૦ ૪૦ ૩૪ ૧ 
૧૭ મેઘાલય ૪૪૩૧૭ ૦.૧૭ ૩૩ ૨૮ ૧ 
૧૮ વમઝોરમ ૧૫૧૬૦ ૦.૦૬ ૧૧ ૧૦ ૧ 
૧૯ નાગાલેંડ ૨૯૬૩૧ ૦.૧૧ ૨૨ ૧૯ ૧ 



82 

 

૨૦ ઓદરસ્સા ૧૨૪૪૪૦૨ ૪.૬૪ ૯૨૮ ૭૮૯ ૧૪ 
૨૧ પોંડીચેરી ૩૦૧૮૯ ૦.૧૧ ૨૩ ૧૯ ૧ 
૨૨ પાંજાબ ૬૫૪૦૬૩ ૨.૪૪ ૪૮૮ ૪૧૫ ૭ 
૨૩ રાજસ્થાન ૧૫૬૩૬૯૪ ૫.૮૩ ૧૧૬૬ ૯૯૨ ૧૭ 
૨૪ વસજક્કમ ૧૮૧૮૭ ૦.૦૭ ૧૪ ૧૨ ૧ 
૨૫ િવમલનાડુ ૧૧૭૯૯૬૩ ૪.૪૦ ૮૮૦ ૭૪૮ ૧૨ 
૨૬ િેલાંગાના ૧૦૪૬૮૨૨ ૩.૯૦ ૭૮૧ ૬૬૪ ૧૨ 
૨૭ વરપરુા ૬૪૩૪૬ ૦.૨૪ ૪૮ ૪૧ ૧ 
૨૮ ઉિર પ્રિેશ  ૪૧૫૭૫૧૪ ૧૫.૫૧ ૩૧૦૧ ૨૬૩૬ ૪૫ 
૨૯ ઉિરાખાંડ ૧૮૫૨૭૨ ૦.૬૯ ૧૩૮ ૧૧૭ ૨ 
૩૦ પિૂષ બાંગાળ ૨૦૧૭૪૦૫ ૭.૫૨ ૧૫૦૫ ૧૨૭૯ ૨૨ 
૩૧ દિલ્હી ૨૩૪૮૮૨ ૦.૮૮ ૧૭૫ ૧૪૯ ૩ 
૧ કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ ચાંડીગઢ ૧૪૭૯૬ ૦.૦૬ ૧૨ ૧૦ ૧ 
૨ કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ અંિામાન ૬૬૬૦ ૦.૦૨ ૫ ૪ ૧ 
૩ કેન્ર શાવસિ પ્રિેશ િાિરા 

નગર હિેલી 
૩૨૯૪ ૦.૦૧ ૨ ૨ ૧ 
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