
 
 

સામાજજકન્યાયઅનેઅવધકારીતાવિભાગ,ગાધંીનગર 
વનયામક, વિકસતીજાવતકલ્યાણ, ગજુરાતરાજય, ગાધંીનગર 

રાજયસરકારનીપોસ્ટમેટ્રીકવિષ્યવવૃિ/સહાયયોજનાઓનોઅમિOnline કરિાબાબત. 
 

વનયામક,વિકસતીજાવતકલ્યાણ,ગજુરાતરાજય, ગાંધીનગર ખાતાહસ્તકનીરાજયસરકારનીપોસ્ટમેહટ્રકવિષ્યવવૃિ/સહાયયોજનાઓનોઅમિ હડજજટિગજુરાતપોટતિમારફત
(https://www.digitalgujarat.gov.in)કરિાનોર્થાયછે.મળુગજુરાતરાજ્યનાધો:૧૧-૧૨,હડપ્િોમાં,આઇ.ટી.આઇ.,સ્નાતક,અનસુ્નાતક,એમફીિ,પી.એચ.ડીસધુીનાસરકારમાન્ય
અભ્યાસક્રમોમાંરાજ્યતર્થારાજ્યબહારઆિેિસરકારમાન્યઉ.મા.િાળાઓ/સસં્ર્થાઓ/યવુનિવસિટીઓ/કોિેજો/I.T.I./સસં્ર્થાઓમાંઅભ્યાસકરતાં વિકસતીજાવતના વિદ્યાર્થીઓનેકેજેણે
રાજ્યસરકારશ્રીનીMYSY મખુ્યમતં્રીયિુા સ્િાિિબંનયોજના કેઅન્યકોઇયોજનામાંિાભન િેિાનોહોય તેિા વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓપાસેર્થીગતિષતનીજેમ ચાલુિૈક્ષલણક
િષત:૨૦૨૧-૨૨માંવિષ્યવવૃિ/સહાયમાટેઓનિાઇનઅરજીઓમગંાિિામાંઆિેછે. 

 

વનયામક,વિકસતીજાવતકલ્યાણ,ગજુરાતરાજય, ગાંધીનગર ખાતાહસ્તકનીરાજયસરકારનીપોસ્ટમેહટ્રકવિષ્યવવૃિ/સહાયયોજનાઓનોઅંતગતતિૈક્ષલણકિષત૨૦૨૧-૨૨માટે
િાળા/કોિેજ/યવુનિસીટી/ITI/સસં્ર્થાકક્ષાનાવિકસતીજાવતનાપાત્રતાધરાિતાવિદ્યાર્થીઓનેતા:૧૧/૧૦/૨૦૨૧ર્થીતા:૧૫/૧૧/૨૦૨૧સધુીમાં વિષ્યવવૃિ/સહાયમેળિિામાટેિેબસાઇટ
https://www.digitalgujarat.gov.inપરOnlineઅરજીઓકરિાજણાિિામાંઆિેછે. વિદ્યાર્થીઓનેOnline અરજીકરિામાટેનીપ્રાર્થવમકસમજનીચેમજુબઆપિામાંઆિેછે.
વિદ્યાર્થીએિધુમાહહતીમાટે“ડીજજટિગજુરાતપોટતિપરવિકસતીજાવતનાવિદ્યાર્થીઓનેપોસ્ટમેટ્રીકવિષ્યવવૃિમાટેઓનિાઇનઅરજીકરિાઅંગેનીઅગત્યની માગતદિતકસચુનાઓ
અનેયોજનાઓનીવિગત”િાંચિાનીરહિેેજેહડજજટિગજુરાતપોટતિપરર્થીડાઉનિોડકરીિકાિે. 
 

વિદ્યાર્થીઓમાટેેઃ- 
 

 પ્રર્થમવિદ્યાર્થીઓએDigital Gujarat Portal િેબસાઇટપરCitizen તરીકે નવુંરજીસ્ટે્રિન કરિાનુરહિેે.નવુરજીસ્ટે્રિનઆધારનબંર, E-mail ID,મોબાઇિનંતેમજપોતેનક્કી
કરેિપાસિડતદ્વારાકરિાનુંરહિે.ેજેકાયમીઆપોટતિમાટેસાચિીરાખિાનારહિે.ેરજીસ્ટે્રિન િખતેE-mail IDઅનેમોબાઇિનબંરફરજીયાતછે.(સદરહંુમોબાઇિનબંર
જ્યાસધુીસપંણૂતઅભ્યાસક્રમની વિષ્યવવૃિ/સહાયમળીનજાયત્યાસધુીચાલુરાખિા વિનતંી છે.)રજીસ્ટે્રિનર્થયાબાદ વિદ્યાર્થીએપોતાનામોબાઇિનબંર/આધારનબંર કે
Email ID નેપોતાનાયઝુરનેમતરીકેતર્થાજેપાસિડતબનાિેિહોયતેનોઉપયોગકરીપનુેઃLoginકરીપોતાનીપ્રોફાઇિ(My Profile)Updateકરિાનીરહિેે.(My Profile 

Update ર્થયેિનહોયતોપણવિદ્યાર્થીઓનિાઇનઅરજીકરીિકેછે.) 
 જેવિદ્યાર્થીએઅગાઉહડજજટિગજુરાતપોટતિપરપ્રોફાઇિરજીસ્ટે્રિનકરાિેિહોય(જેમકેઅગાઉનાિષતમાંસદરહંુપોટતિમારફતવિષ્યવવૃિયોજનામાટેઓનિાઇનએપ્િાય

કરેિહોય,ટેબિેટમાટેઅરજીકરેિહોયકેપોટતિનીઅન્યવિષ્યવવૃિયોજનાઓમાંિાભિેિાઅરજીકરેિહોય)તેઓએફરીર્થીરજીસ્ટે્રિનકરાિિાનુંરહિેેનહી.તેઓઅગાઉના
Login ID-Password િડેિોગીનકરીજેતેિાગુપડતીયોજનામાંસીધીઅરજીકરીિકિે. 

 જે વિદ્યાર્થીઓગતિષતનોપોતાનો ID-Password ભિુીગયેિહોયતે વિદ્યાર્થીઓએ“Forget Password”પર ક્િીકકરીપોતાનારજીસ્ટડતમોબાઇિપરOTP મેળિીનિો
પાસિડતબનાિી િેિાનોરહિેે.નિોપાસિડતમળ્યાબાદપોતાનોમોબાઇિનબંરUser ID રહિેેઅનેપાસિડતજેનિોબનાિેિછે તેરહિેે. “Forget Password”ઓપ્િન
હડજજટિગજુરાતપોટતિપરિોગીનપેજપરઉપિબ્ધછે. 

 જે વિદ્યાર્થીઓનોરજીસ્ટડતમોબાઇિનબંરખોિાઇગયેિહોય કેકોઇકારણસરબધંર્થઇગયેિહોયતો તેિા વિદ્યાર્થીઓ જજલ્િાનીSC/ST/OBC કચેરીનોસપંકત કરીપોતાની
ઓળખપ્રસ્ર્થાવપતકરીપોતાનીપોફ્રાઇિમાંમોબાઇિનબંરબદિાિીિકેછે. 

 હડજજટિગજુરાતપોટતિમાંિોગીનર્થયાબાદતમામવિદ્યાર્થીઓએ“Scholarship” Option પરક્િીકકરીનેજઓનિાઇનએપ્િાયકરિાનીકામગીરીકરિાનીરહિેે.અન્યકોઇ
જગ્યાએર્થીવિદ્યાર્થીવિષ્યવવૃિયોજનામાંએપ્િાયકરીિકિેનહહજેનીતમામવિદ્યાર્થીઓએનોંધિેિાનીરહિેે. 

 “Scholarship” Option પરક્ક્િકકયાતબાદ“Financial Year”ડ્રોપડાઉનમેનમુાંિષત:૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦કેિષત:૨૦૨૦-૨૧સીિેક્ટકયેર્થીજોિષત:૨૦૧૭-૧૮, 

૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦કે૨૦૨૦-૨૧માંકોઇવિષ્યવવૃિનીઅરજીઓનિાઇનકરેિહિેતોતેઅરજીજોઇિકાિેઅનેચાલુિષત૨૦૨૧-૨૨માટેઓનિાઇનઅરજીકરિામાટે
“Financial Year”ડ્રોપડાઉનમેનમુાંિષત:૨૦૨૧-૨૨જસીિેક્ટકરિાનુરહિેે. 

 વિચરતી-વિમકુતજાવતનાજેવિદ્યાર્થીઓસેલ્ફફાઇનાન્સકોિેજમાંઅભ્યાસકરતાંહોયતેમણે“બી.સી.કે.૩૨૫સેલ્ફફાઇનાન્સકોિેજમાંઅભ્યાસકરતાંવિચરતી-વિમકુતજાવતના
વિદ્યાર્થીઓમાટેનીવિષ્યવતૃી”યોજનાહઠેળઓનિાઇનઅરજીકરિાનીરહિેે. 

  

રીન્યઅુિવિદ્યાર્થીઓમાટે: 
 

 જેવિદ્યાર્થીઓએગતિષત૨૦૨૦-૨૧માંઓનિાઇનઅરજીકરેિહતીઅનેવનયમોનસુારવિષ્યવવૃિમેળિેિહતીતેિાવિદ્યાર્થીઓનીચાલુિષતનીરીન્યઅુિઅરજીઓટોમેટીક
“Renewal” મોડમાંમકુિામાંઆિેિછેએટિેકેતેિાવિદ્યાર્થીઓએફે્રિએપ્િાયકરિાનુનર્થી“Renewal”બટનપરક્ક્િકકરીપોતાનીતમામવિગતોજેિીકેRegistration 

Detail, Bank Detail, Academic Detail, Disability Detail વિગેરે ચેકકરીજરૂરી લબડાણોઅપિોડકરીઅરજીઓનિાઇન સેન્ડકરિાનીરહિેે. (વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનિ 

ડોક્યમેુન્ટ SCAN કરીઅપિોડકરિા) 
 જેવિદ્યાર્થીઓનેગતિષેવિષ્યવવૃિમળેિહતીઅનેતેનુફોમતચાલુિષેઓટોમેટીક “Renewal” મોડમાંનજોિામળેતોતેિાવિદ્યાર્થીઓએ“Request a New Service ” બટન

પરક્િીકકરીડ્રોપડાઉનમેનમુાંજઇનેિષત૨૦૨૧-૨૨પસંદકરીનેિાગુપડતીયોજનામાંફે્રિફોમતભરીઅરજીકરિાનીરહિેે. 
 
ફે્રિવિદ્યાર્થીઓમાટે: 
 

 વિકસતીજાવતનાજેવિદ્યાર્થીઓએફે્રિઅરજીકરિાનીછેતેણેહડજજટિગજુરાતપોટતિ ઓપનકરી“Login” મેનુપરક્િીકકરી“Citizen Login/Registration” Optionમાંજઇ
પોતાનાId-Passwordર્થીિોગીનકરિાનુંરહિેે.િોગીનકયાતબાદ“Scholarship” Option પરક્િીકકરી“Request a New Service” બટનપરક્િીકકરિાનુંરહિેે.ત્યારબાદ 
“Select Financial Year”મેનમુાંિષત૨૦૨૧-૨૨સીિેક્ટ કરી“(Director Developing Caste Welfare)”હહેડિંગનાનીચેદિાતિેિયોજનાપૈકીજેયોજનામાંપાત્રતાધરાિતાહોય
તેનાપરક્િીકકરીએપ્િાયકરિાનુરહિેે.યોજનાપસંદકયાતબાદવિદ્યાર્થીએમાગ્યામજુબનીતમામવિગતોજેિીકેRegistration Detail, Bank Detail, Academic Detail, 

Disability DetailવિગેરેચીિટપિૂતકભરિાનીરહિેેઅનેAttachmentમાંિાગુપડતાતમામડોક્યમેુન્ટUpload કરિાનારહિેે.(વિદ્યાર્થીઓએઓરીજીનિડોક્યમેુન્ટSCAN 

કરીઅપિોડકરિા)તમામ વિગતોનીચકાસણીઅનેડોક્યમેુન્ટUploadર્થઇગયાબાદ વિદ્યાર્થીએપોતાનોતાજેતરનોપાસપોટત સાઇઝનોફોટોઅપિોડકરિાનોરહિેેઅને
પરેુપરુૂઅરજીપત્રકભરાઇગયાબાદપોતાનામોબાઇિપરOTP મેળિીઓનિાઇનઅરજી“Final Submit” કરિાનીરહિેેજેર્થીવિદ્યાર્થીનીઅરજીસબવંધતિાળા/કોિેજ/સસં્ર્થાના
િોગીનમાંઓનિાઇનસબમીટર્થઇજિે.ઓનિાઇનઅરજીર્થઇગયાબાદ ફે્રિતર્થારીન્યઅુિ વિદ્યાર્થીએ તેની વપ્રન્ટકાઢીજરૂરીસાધવનકપરુાિાઅરજીસારે્થ લબડાણકરી
િાળા/કોિેજ/સસં્ર્થાનેજમાકરિાનારહિેે. 

 

B.ઉચ્ચિરમાધ્યવમકિાળા(ધો:૧૧/૧૨)/તમામપ્રકારનીકોિેજો/યવુનિવસિટીઓ/આઇ.ટી.આઇ./સસં્ર્થાઓએકરિાનીકાયતિાહીેઃ- 
 

 ગતિષેિાળા/કોિેજ/યવુનિવસિટી/ITI/સસં્ર્થાએજે ID-Passwordનીમદદર્થી વિષ્યવવૃિ/સહાય/ટેબિેટયોજનાની કામગીરી હડજજટિગજુરાતપોટતિપર કરેિ હતી તેજ ID-
Passwordનીમદદર્થીચાલુ િષત ૨૦૨૧-૨૨માં કામગીરી કરિાની રહિેે. જો કોઇઆચાયતશ્રીને પોતાનો પાસિડત યાદન હોયતો “Forgot Password” ઓપ્િનનીમદદર્થી
પાસિડતબદિીિકાિે.(જોકોઇઆચાયતશ્રીનોમોબાઇિનબંરકેનામબદિાિિાનીજરૂરીયાતઉભીર્થાયતોજજલ્િાનીSC/ST/OBC કચેરીનોસપંકત કરીબદિાિીિકાિે.). 

 જોકોઇિાળા/કોિેજ/સસં્ર્થાહડજજટિગજુરાતપોટતિપરપ્રર્થમિખતકામગીરીકરતાહોયતોનીચેમજુબનીકામગીરીકરિાનીરહિેે: 
કોિેજ/યવુનિવસિટી કક્ષાની દરેકસસં્ર્થાઓમાટે તેઓનોBy Default Login ID  સસં્ર્થાનોAISHE કોડ રહિેે જ્યારેBy Default Password જજલ્િા કક્ષાએર્થીમળેિપહરપત્રમાં
જણાવ્યા મજુબનો રહિેે. જે સસં્ર્થાઓપાસે AISHE કોડ ન હોય તેમણે વિક્ષણ વિભાગની સબંવધત કચેરીKCG,અમદાિાદ પાસેર્થી મેળિિાનો રહિેે. ધોરણ:૧૧-૧૨માં દરેક
ઉચ્ચિરમાધ્યવમકિાળાનોDISE કોડતેનોLogin ID રહિેેજ્યારેBy Default Password જજલ્િાકક્ષાએર્થીમળેિપહરપત્રમાંજણાવ્યામજુબનોરહિેે.પ્રર્થમિખતિોગીન
ર્થયાબાદસસં્ર્થાએDefaultપાસિડતChangeકરિાનોરહિેેતેમજપ્રર્થમિખતિોગીનકરતીહોયતેિીતમામકોિેજ/યવુનિવસિટી/સસં્ર્થાએપોતાનીપ્રોફાઇિઅપડેટકરિાની
રહિેેઅનેકોિેજ/યવુનિવસિટી/સસં્ર્થામાંજેકોષતચાિતાહોયતેનીવિગતોઅપડેટકરિાનીરહિેે.કોિેજ/યવુનિસીટી/સસં્ર્થાદ્રારાકોષતનીવિગતોઅપડેટકરિામાંઆિિેત્યારબાદ
જવિદ્યાર્થીઓનેOnlineઅરજીકરતીિખતેWebsiteપરજેતેકોિેજ/યવુનિવસિટી/સસં્ર્થાનુંનામજોિામળિેઅનેઅરજીપત્રકોOnline ભરીિકાિેજેનીનોંધિેિી. 

 સરકારી/ગ્રાન્ટઇનએઇડITIએપોતાનોID Password પોતાનીરીજીઓનિઓફીસ(RDD) પાસેર્થીિેિાનોરહિેે. તમામ ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળાઓ/ કોિેજો/ 
યવુનિવસિટીઓ/ આઇ.ટી.આઇ/ સસં્ર્થાઓએઉક્તયોજનાઓ પૈકીિાગુ પડતી કેટેગરી – જાવતમજુબના વિદ્યાર્થીઓનેમહિમિાભર્થઇિકે તેમાટે સસં્ર્થાના નોટીસબોડત પર
યોજનાનીમાહહતીપ્રવસદ્ધકરીવિદ્યાર્થીઓનાધ્યાનપરિાિિાવિનતંીકરિામાંઆિેછે. 

 વિદ્યાર્થીઓનીઅરજીકરિાનીકામગીરીબાદતમામઉચ્ચતરમાધ્યવમકિાળા/કોિેજો/યવુનિવસિટીઓ/આઇ.ટી.આઇ./સસં્ર્થાઓએપોતાનાUser ID/Passwordનાઆધારેઉક્ત
તમામવિદ્યાર્થીઓનીઓનિાઇનઅરજીનાVerificationનીકામગીરીકરીHigher Authority એટિેકેસબંવધતજજલ્િાકચેરીનેOnline Forward કરિાનીરહિેે. 

 બી.સી.કે.૩૨૫સેલ્ફફાઇનાન્સકોિેજમાંઅભ્યાસકરતાંવિચરતી-વિમકુતજાવતનાવિદ્યાર્થીઓમાટેનીવિષ્યવતૃીયોજનાહઠેળઅરજીઓનીહાડતકોપી સહહતનીદરખાસ્તોવિકસતી
જાવતનીજજલ્િાકચેરીએજમાકરાિિાનીરહિેે. 

 કોવિડ-૧૯મહામારીઅંતગતતિખતોિખતસરકારશ્રીદ્રારાઆપિામાંઆિેિસચૂનાઓનેધ્યાનમાંરાખીઉક્તકામગીરીકરિાનીરહિેે. 
 િધુમાહહતીમાટેઆચાયતશ્રીઓએજજલ્િાકક્ષાએર્થીમળેિપરીપત્રમાંઆપેિસચૂનાઓધ્યાનેિેિાનીરહિેે.   

 

            (એન.એ.વનનામાIAS) 
વનયામક 

વિકસતીજાવતકલ્યાણ 
          ગજુરાતરાજ્ય,ગાંધીનગર 


