
For Academic Year 2017-18 
PostMetric Scholarship (SC/ST/OBC) 

 

For Students 
 

ગત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં જે વવદ્ય ર્થીઓએ Digital Gujarat Portal પર 
SC/ST/OBC ખ ત ની જુદી જુદી પોસ્ટમેટ્રીક વિષ્યવવૃત યોજન ઓમ ાં ઓનલ ઇન 
ફોમષ ભરેલ હત ુ અને કોઇ ક રણોસર િ ળ /કોલેજ/જજલ્લ  કક્ષ એર્થી આ ફોમષમ ાં 
Query કરી પરત કરવ મ ાં આવેલ હત ુ તેવ  વવદ્ય ર્થીઓ પોત ન  ફોમષ 
ત :૧૫/૦૮/૨૦૧૮ સધુી સબમીટ કરી િકિે. તમ મ વવદ્ય ર્થીઓને Query વ ળ  
ફોમષમ ાં જે Query મ ાંગેલ હોય તે પરુી કરી ત ત્ક લલક પરત કરવ  જણ વવ મ ાં આવે 
છે. 

ઓનલ ઇન ફોમષ સબમીટ ર્થઇ ગય  બ દ ફોમષની વિન્ટ લઇ તમ મ સ ધવનક 
ક ગળો સહહતન ુફોમષ ફરી સાંબવધત િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ ને ત ત્ક લલક આપવ ન ુરહિેે. 

નવ  કોઇ વવદ્ય ર્થીઓ આ મદુ્દત વધવ ર્થી અરજી કરી િકિે નહહ જેની નોંધ 
લેિો. વધમુ ાં જે વવદ્ય ર્થીઓએ એક પણ વખત ઓનલ ઇન ફોમષ િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ ને 
સબમીટ કરેલ ન હત ુ તેવ  વવદ્ય ર્થીઓ પણ ઓનલ ઇન ફોમષ સબમીટ કરી િકિે 
નહહ. 

આ મદુ્દત મ ત્ર વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ન  વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે વધ રવ મ ાં આવેલ છે. 
િૈક્ષલણક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મ ટે હ લ કોઇ વવદ્ય ર્થીએ ઓનલ ઇન ફોમષ એપ્લ ય 
કરવ ન ુ નર્થી. નવી જાહરે ત આવ્યે ર્થી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ન  વર્ષ મ ટે એપ્લ ય 
કરવ ન ુરહિેે. 

 

  



For Academic Year 2017-18 
PostMetric Scholarship (SC/ST/OBC) 

 

For School/College/Institutes 
 

૧. પોસ્ટમેટ્રીક વિષ્યવવૃત યોજન ઓ અંતગષત િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ ઓએ 
વવદ્ય ર્થીઓએ કરેલ Online અરજીઓની હ ર્ષકોપી સ ધવનક ક ગળો સહહત 
વવદ્ય ર્થીઓ પ સેર્થી ત ત્ક લલક મેળવી તેની ચક સણી કરી 
િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ ન  લોગીનમ ાં Pending Application મ ાંર્થી Online 

ફોરવર્ષ કરી ત ત્ક લલક Higher Authorityને મોકલી આપવ ની રહિેે. 
સમયમય ષદ  વધ રવ ન  ક રણે જે અરજીઓ હવે િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ મ ાં આવે 
તે અરજીઓ સહહતની બધી અરજીઓ મોર્ મ ાં મોર્  ત :૧૫/૦૮/૨૦૧૮ સધુીમ ાં 
સબાંવધત કચેરીને મોકલી આપવ ની રહિેે. જો ત :૧૫/૦૮/૨૦૧૮ પહલે  
તમ મ ઓનલ ઇન અરજીઓ મળી જાય તો િૈક્ષલણક સાંસ્ર્થ ઓએ 
ત :૧૫/૦૮/૨૦૧૮ની ર હ ન જોત  હ ર્ષકોપી સહહતની દરખ સ્તો સાંબવધત 
કચેરીને મોકલી આપવ ની રહિેે. 

૨. સાંબવધત SC/ST/OBC કચેરી દ્ર ર  Return કરેલ અરજીઓ વવદ્ય ર્થીઓને 
Online પરત કરી વવદ્ય ર્થીઓની અરજીમ ાં પતૂષત  કર વી પનુ: 
િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ ન  લોગીનમ ાં મેળવી ઉપર (૧) મજુબની ક યષવ હી કરવ ની 
રહિેે. 

૩. Online ફોરવર્ષ કરેલ અરજીઓની હ ર્ષકોપી સાંબવધત જજલ્લ  કચેરીને 
ત ત્ક લલક મોકલી આપવ ની રહિેે. 

૪. અધરુ  ર્ોક્યમેુન્ટ Upload કરેલ હોય તેવ  વવદ્ય ર્થીઓની ઓનલ ઇન 
અરજીઓ િ ળ /કોલેજ/સાંસ્ર્થ  કક્ષ એર્થી જ પતૂષત  કર વી લેવ ની રહિેે અને 
ફરજીય ત હોય તેવ  તમ મ ર્ોક્યમેુન્ટ Upload કર વી લેવ ન  રહિેે. તમ મ 
ર્ોક્યમેુન્ટ Upload ર્થઇ જાય ત્ય રબ દ હ યર ઓર્થોરીટીને અરજીઓ સેન્ર્ 
કરવ ની રહિેે 

૫. કોઇ વવદ્ય ર્થી વિષ્યવવૃતર્થી વાંલચત રહી જિે તો અંગેની સાંપણૂષ જવ બદ રી જે 
તે  સાંસ્ર્થ ની રહિેે જેની નોંધ લેિો. 

  



For Academic Year 2017-18 
Pre-Metric Scholarship (SC/ST/OBC) 

 

For Schools 
 

 

૧. વિમેટ્રીક વિષ્યવવૃત યોજન  અંતગષત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ મ ટે જે 
િ ર્થવમક/મ ધ્યવમક િ ળ ઓની દરખ સ્તો બન વવ ની રહી ગયેલ છે કે સેન્ર્ 
કરવ ની રહી ગયેલ છે તે તમ મ િ ળ ઓને પણ ત : ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ પહલે  
તમ મ ક મગીરી પણૂષ કરી દરખ સ્તો ઓનલ ઇન ફોરવર્ષ કરવ  જણ વવ મ ાં 
આવે છે. આ છેલ્લી તક હોય તમ મ ક મગીરી પણૂષ કરવ  જણ વવ મ ાં આવે 
છે. 

૩. વવદ્ય ર્થીઓન  બેંક એક ઉન્ટ, આઇ.એફ.એસ.સી કોર્ષની વવગતો ન ખતી વખતે 
પ સબકુ સ રે્થ Match કરીને જ ન ખવ  ખ સ સચૂન  આપવ મ ાં આવે છે. 

 

૨. કોઇ વવદ્ય ર્થી વિષ્યવવૃતર્થી વાંલચત રહી જિે તો અંગેની સાંપણૂષ જવ બદ રી જે 
તે  િ ળ ની રહિેે જેની નોંધ લેિો. 

 


