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તિદ્યાર્થીઓ માટેની અગત્યની સિુનાઓ 

ઓનલાઇન ફોમટ ભરતાાં પહલેા સિૂનાઓ િાાંચ્યા પછી જ ભરવુાં.  

 જે તિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહતેા હોય તે તિદ્યાર્થીએ તેમનાાં હોસ્ટેલમાાં રહિેા અંગેન ુપ્રમાણપત્રનો નમનૂો 
ડાઉનલોડ કરીને િોડટનશ્રી/હાઉસમાસ્ટરશ્રીનાાં સહી તસક્કા કરાિીને અપલોડ કરિાના રહશેે. 

1. તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે નીિે મજુબની તિગતો પોતાની સારે્થ ફરજીયાત રાખીને 
બેસવુાં. 
 

 આધારકાડટ  
 બેંક/પોસ્ટ પાસબકુ જેમાાં ખાતા નાંબર, આઇએફએસસી કોડ (IFSC), બેંકની શાખા દશાટિેલ હોય.જો 

પાસબકુ ન હોય તો કેન્સલ િેક જેમાાં નામ,આઇએફએસસી કોડ, એકાઉન્ટ નાંબર દશાટિેલ હોત તે 
પણ િાલશે.  

 હાલના અભ્યાસક્રમના શૈક્ષચણક િર્ટમાાં પ્રિેશ મેળિેલ તારીખ 

 હાલના અભ્યાસક્રમના શૈક્ષચણક િર્ટ પણૂટ ર્થિાની અંદાજીત તારીખ 

 છેલ્લે પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકટશીટ  

 તિદ્યાર્થીનો પોતાનો જાતતનો દાખલો (સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ) 
 તિદ્યાર્થીનાાં કુટુાંબનો ગત નાણાાંકીય િર્ટનો આિકનો દાખલો (સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપિામાાં 

આિેલ) 
 તિદ્યાર્થીનો પોતાનો મોબાઇલ નાંબર અને ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 
 તિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફીની પહોંિ  

 પાસપોટટ  સાઇઝનો ફોટો 
 ધોરણ-૧૦ પાસ કયાટની માકટશીટ 

 જે તિદ્યાર્થી પ્રર્થમ િર્ટ ડીગ્રી ઇજનેરી/ ડીપ્લોમા ઇજનેરી, એમબીબીએસમાાં અભ્યાસ કરતો હોય તો 
સાધન ખરીદીનુાં બીલ અપલોડ કરિાનુાં રહશેે.  

 

2. તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાન ુ છે કે તેનો પોતાનો ઇ-મેઇલ 
એડ્રસે હોવુાં જરૂરી છે જો તે ન હોય તો તેને તાત્કાચલક ઇ-મેઇલ આઇ.ડી બનાિિાનુાં રહશેે. 

3. ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે તિદ્યાર્થીના મોબાઇલ નાંબર પર OTP ( ONE TIME PASSWORD)  
આિશે. તેમજ ભતિષ્યમાાં જરૂરી મેસેજ તર્થ સિુનાઓ આિશે. તેર્થી પોતાનો મોબાઇલ નાંબર 
ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે રજીસ્ટ્રર કરાિિો જરૂરી છે.પાસિડટ પણ રીસેટ કરી શકશો.  

4.  એક મોબાઇલ નાંબર અને એક જ ઇ-મેઇલ એડ્રસેર્થી એક જ તિદ્યાર્થીનુાં રજીસ્ટે્રશન ર્થઇ શકશે. 



5. તિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન રજીસ્ટે્રશન કરતી િખતે પોતાના બેંક ખાતાનો નાંબર અને જે બેંક 
એકાઉન્ટ (ખાતા) નાંબર, આધાર નાંબર સારે્થ લીંક કરેલ હોય તે જે એકાઉન્ટ નાંબર જ ભરિાનો (ડટેા 
એન્ટ્રી કરિાની) રહશેે. બેંકની શાખાનો IFSC કોડમાાં પણ ધ્યાન રાખીને પસાંદ કરિાનો રહશેે. જે 
તિદ્યાર્થીનો બેંક એકાઉન્ટ નાંબર/ આધાર નાંબર સારે્થ લીંક ન ર્થયેલ હોય તેને તેની શાખામાાં જઇને 
આધાર સીડીંગ માટેનુાં ફોમટ ભરીને સીડીંગ કરાિિાનુાં રહશેે. અને બેકનુાં ખાત ુિાલ ુરહ ેતર્થા બેંકના 
તનયમ મજુબ KYC( KNOW YOUR CUSTMER) ફોમટ ભરેલ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરિાની રહશેે. 

 તિશેર્ નોંધ :- જે તિદ્યાર્થીની કુલ સ્કોલરશીપની રકમ ૫૦,૦૦૦/- કરતા િધારે ર્થતી હોય તેમનુાં 
બેંક ખાતનો પ્રકાર જનધન હોય તેમને સામાન્ય સેિીંગ એકાઉન્ટમાાં ફેરિિાનો રહશેે જેર્થી 
તશષ્યવતૃિની રકમ ડાયરેક્ટ તિદ્યાર્થીનાાં ખાતામાાં જમાાં ર્થઇ શકે. 

6.   તિદ્યાર્થીએ ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે પોતે ભરેલ ફીની પહોંિ સ્કેન કરી અપલોડ કરિાની 
રહશેે. જો તેમ નહીં કરિામાાં આિે તો તેને ફક્ત મેઇટેનન્સ એલાઉન્સ( નીભાિ ભથ્થ)ુ જ 
મળિાપાત્ર ર્થશે. તિદ્યાર્થી દ્વારા ભરિામાાં આિેલ ફી માાં મખુ્યત્િે પ્રિેશ ફી, ટયશુન ફી( તશક્ષણ ફી) 
અને અન્ય ફી તનયમોનસુાર જ મળિા પાત્ર ર્થશે. િધારાની કોઇ ફી મળિાપાત્ર ર્થશે નહી.  

7.  તિદ્યાર્થીએ પોતાના અભ્યાસક્રમની તિગત ખબૂ જ સાિધાની પિૂટક પસાંદ કરિાની રહશેે.જો તિદ્યાર્થી 
દ્વારા કોઇ ખોટી સાંસ્ર્થા અર્થિા ખોટો અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરિામાાં આિશે તો તેની પોતાની 
જિાબદારી રહશેે. 

8.  તિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે જો તેના પોતાના અભ્યાસક્રમની તિગત ન હોય તો તે 
અંગેની જાણ જે તે સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે સાંસ્ર્થાને જાણ કરિાની રહશેે. 

9.  જો અભ્યાસક્રમ સેમીસ્ટર/ ટ્રાઇમેસ્ટર આધારીત હોય અને સેમીસ્ટર/ ટ્રાઇમેસ્ટર દીઠ ફી ભરિાની 
હોિાર્થી. તેઓએ ફી ભયાટની પહોંિમાાં સેમીસ્ટરની ફી છે કે ટ્રાઇમેસ્ટરની ફી છે તે મજુબનો ઉલ્લેખ 
કરિાનો રહશેે.  

10 ગજુરાત રાજ્યની બહાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાાં અભ્યાસ કરતા તિદ્યાર્થીઓ માટે ગજુરાત રાજ્યના 
મળૂ જે જજલ્લાનો તિદ્યાર્થી હોય તે જજલ્લામાાં ઓનલાઇન કરેલ તશષ્યવતૃિની હાડટકોપી તર્થા તેને 
આનસુાંગીક ઝેરોક્ષ નકલ જમા કરાિિાની રહશેે. 

11.તિદ્યાર્થી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની માદહતી ખોટી ભરિામાાં/ પસાંદ કરિામાાં આિશે અર્થિા કોઇ માદહતી  
છુપાિિામાાં આિશે તો તેને કોઇપણ રીતે ફરીર્થી સ્કોલરશીપમાાં ફોમટ ભરિા દેિામાાં નહી આિે અને 
તેને બ્લેકલીસ્ટ કરી સ્કોલરશીપ માટે હાંમેશને માટે ડીલીટ કરી દેિામાાં આિશે. તિદ્યાર્થીને તિનાંતી કે 
ફરીર્થી ડુપ્લીકેટ એપ્લીકેશન ભરિાનો પ્રયત્ન ન કરે. 



12.ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ભરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીની રાહ ન જોિી. 

13. જે તિદ્યાર્થીને અભ્યાસક્રમ  દરમ્યાન ૧ િર્ટર્થી િધારે તટૂ (ગેપ) હોય તેને બે્રક દરમ્યાન કોઇ 
અભ્યાસ કે સ્કોલરશીપ, સ્ટાઇપેન્ડ, ફેલોશીપ કે અન્ય કોઇ સરકારી લાભ મેળિેલ નર્થી તે અંગેનુાં 
એફીડિેીટ રજૂ કરિાનુાં રહશેે.  

14. તિદ્યાર્થીએ ફાઇનલ તપ્રન્ટ આઉટ નીકાળ્યા બાદ તેઓએ નીિે (તિદ્યાર્થીએ) સહી કરીને નીિે 
મજુબના ડોક્યમેુન્ટ સારે્થ તમે અભ્યાસ કરતા સાંસ્ર્થામાાં જમા કરાિિાના રહશેે. 

 તિદ્યાર્થીનો સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલા જાતતના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ. 
 તિદ્યાર્થીના સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુકરિામાાં આિેલો  આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ. 

કુટુમ્બની સાંયકુ્ત આિક (માત-તપતા), પરચણત સ્ત્રીના દકસ્સામાાં (પતતનાાં), જો તપતા હયાત ન હોય 
તો અર્થિા માતા તપતાએ છૂટાછેડા લીધા હોય તેિા દકસ્સામાાં, તપતાનાાં મતૃ્યનુ ુાં પ્રમાણપત્ર અર્થિા 
છુટાછેડાનો આદેશ રજૂ કરેર્થી માતાનાાં આિકનો દાખલો માન્ય રહશેે. (આિકનો દાખલો ત્રણ િર્ટ 
સધુી માન્ય રહશેે)  

 તિદ્યાર્થીએ છેલ્લે પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકટશીટની સ્િપ્રમાચણત નકલ  

 તિદ્યાર્થીએ ફી ભયાટની પહોંિની સ્િ પ્રમાચણત નકલ. 
 તિદ્યાર્થીના તપતા કમાતા ન હોય તો માતાનો આિકના દાખલાની સ્િ પ્રમાચણત નકલ.  

 જે તિદ્યાર્થી દદવયાાંગ હોય તેને દદવયાાંગતાનુાં માન્ય સક્ષમ ઓર્થોરીટી દ્વારા ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ 
પ્રમાણપત્રની સ્િ પ્રમાચણત નકલ.  

 જે તિદ્યાર્થીનાાં અભ્યાસક્રમમાાં એક િર્ટ કરતા િધારે ગેપ હોય તો તે સમય દરમ્યાન અન્ય કોઇ 
અભ્યાસ કે અન્ય કોઇ લાભ મેળિેલ નર્થી તે અંગેનુાં એફીડિેીટ.  

 જે તિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાાં રહતેા હોય તેઓએ હોસ્ટેલર તરીકેનુાં સટીફીકેટ રજુ કરિાનુાં રહશેે. જેનો 
નમનુો પોટટલ ઉપર નમનૂો ઉપલબ્ધ છે. જે ડાઉનલોડ કરી િાડટનશ્રી/ હાઉસ માસ્ટરશ્રી ના સહી 
તસક્કા કરાિિાનાાં રહશેે.  

 જો તિદ્યાર્થી લીિ તિધાઉટ પે ફુલ ટાઇમ અભ્યાસ કરતો હોય તો તેને નોકરી દાતા પાસેર્થી લીિ 
તિધાઉટ પેનુાં સટીફીકેટ રજુ કરિાનુાં રહશેે. પોટટલ ઉપર નમનૂો ઉપલબ્ધ છે. ડાઉનલોડ કરીને 
નોકરી દાતાના સહી સીક્કા કરિિાના રહશેે. 

 જે તિદ્યાર્થી એમફીલ, પી.એિ.ડી કે તેના જેિા અન્ય અભ્યાસક્રમોમાાં અભ્યાસ કરતો હોય અને તેના 
અભ્યાસક્રમ દરતમયાન રે્થસીસ (THES IS ) રજુ કરિો જરૂરી હોય તેિા સાંજોગોમાાં રે્થસીશ ટાઈપીંગ/ 
તપ્રન્ટીંગનુાં બીલ રજુ કરિાનુાં રહશેે. મહિમ રૂ.૧૬૦૦ ની મયાટદામાાં સમગ્ર અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન 
એક (૧) જ િખત મળશે. 

ડોક્યમેુન્ટ સ્કેન તર્થા અપલોડની માદહતી  



 ડોક્યમેુન્ટસ્કેન .J PG, .J PEG ફોમેટમાાં જ કરિાના રહશેે. 
 ડોક્યમેુન્ટ સ્કેન વયિસ્સ્ર્થત અને તેની દરેક માદહતી (કન્ટેન્ટ) સાંપણૂટપણે દેખાય તે રીતે સ્કેન 

કરિાનાાં રહશેે. 
 

SR. 
NO. 

Certificate Name 

(સટીફીકેટનુાં નામ) 
Maximum 
Size 

(મહિમ 
સાઈઝ) 

File Type 

(કઈ ફાઈલમાાં 
સ્કેન કરવુાં?) 

Remarks 

(નોંધ) 

૧ છેલ્લે પાસ કરેલ પરીક્ષાની 
માકટશીટ 

૨૦૦KB .JPG  

૨ આિકનો દાખલો સક્ષમ 
અતધકારીશ્રીનો 

૨૦૦KB .JPG આિકનો દાખલો ત્રણ િર્ટ સધુી( જો 
આિકમાાં ફેરફાર ન હોય તો) માન્ય 
રહશેે.  

૩ જાતતનો દાખલો 
સક્ષમ અતધકારીશ્રીનો 

૨૦૦KB .JPG  

૪ બેંક/પોસ્ટ પાસબકુના પ્રર્થમ 
પાનાની ઝેરોક્ષ /પાસબકુ ન 
હોય તો િેક કેન્સલ કરેલા 

૨૦૦KB .JPG IFSC કોડ તર્થા બ્રાન્િ નેમ અને 
એકાઉન્ટ નાંબર દશાટિત ુાં પાનુાં. 

૫ ફી ભયાટની પાંહોિ ૨૦૦KB .JPG  

૬ દદવયાાંગતાનુાં અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ૨૦૦KB .JPG ફક્ત શારીરીક ખોડખાાંપણ (દદવયાાંગતા) 
ધરાિતા તિદ્યાર્થીઓ માટે 

૭ હોસ્ટેલર અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ૨૦૦KB .JPG ફક્ત હોસ્ટેલમાાં રહતેા તિદ્યાર્થીઓ માટે 

૮ અભ્યાસમાાં બે્રક (તટૂ) અંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર 

૨૦૦KB .JPG અભ્યાસક્રમમાાં ફક્ત એક િર્ટર્થી િધ ુ
ગેપ હોય તેિા તિદ્યાર્થી માટે 

૯ આધારકાડટ ૨૦૦KB .JPG  

૧૦ રે્થસીસ ટાઈપીંગ/તપ્રન્ટીંગનુાં 
બીલ એમફીલ, પીએિડી, 
ડીએસસી, ડીલીટ િગેરે જેિા 
અભ્યાસક્રમો માટે.  

૨૦૦KB .JPG મહિમ ૧૬૦૦ની મયાટદામાાં કોર્ટ 
દરમ્યાન એક જ િાર મળિાપાત્ર 

૧૧ સાધન ખરીદી અંગેનુાં બીલ  ૨૦૦ KB  .JPG પ્રર્થમ િર્ટ ડીગ્રી ઇજનીરી/ડીપ્લોમાાં 
ઇજનેરી/ એમબીબીએસમાાં અભ્યાસ 
કરતા તિદ્યાર્થીઓ માટે.  

 



   
  

  
  

 

 અન્ય રાજયમાાં અભ્યાસ કરતા મળૂ ગજુરાતનાાં તિદ્યાર્થીએ ફોમટ ઓનલાઈન ડીઝીટલ ગજુરાત 
પોટટલ પર ભરિાનુાં રહશેે. 

 તે તિદ્યાર્થીએ તેના િતનનાાં જજલ્લા અતધકારી પાસે સીધ્ધુાં ફોમટ તર્થા આનસુાંગીક ડોક્યમેુન્ટસની 
પ્રમાણીત તર્થા ઓરીજીનલ ડોક્યમેુન્ટસ ફોમટ સબમીટ કરતી િખતે િકાસણી અરે્થ રજૂ કરિાના 
રહશેે. 

 તિદ્યાર્થીએ નીિે મજુબનાાં ડોક્યમેુન્ટસ રજુ કરિાના રહશેે. 
(૧) મળૂ ગજુરાત રાજયનાાં િતન અંગેનો પરૂાિો. 
(૨) જાતતનો દાખલો (ગજુરાત રાજયમાાંર્થી સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઈસ્ય ૂર્થયેલ) 
(૩) આિકનો દાખલો ( સક્ષમ અતધકારી દ્વારા ઇસ્ય ુર્થયેલ)  

(૪) છેલ્લે પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકટશીટ 

(૫) હોસ્ટેલમાાં રહતેો હોય તો હોસ્ટેલનુાં સટીફીકેટ 

(૬) જે કોલેજ/સાંસ્ર્થા/યતુનિતસિટીમાાં અભ્યાસ કરો છો તે કોલેજ/સાંસ્ર્થા/યતુનિતસિટીના માન્યતાપત્ર  

ની પ્રમાણીત નકલ 

(૭) જે કોલેજ/સાંસ્ર્થા/યતુનિતસિટીમાાં અભ્યાસ કરો છો તો તેનાાં અભ્યાસક્રમના માન્યતાપત્રની નકલ 

(૮) જે કોલેજ/સાંસ્ર્થા/યતુનિતસિટીમાાં અભ્યાસ કરો છો તો તેનાાં અભ્યાસક્રમની ફી નુાં ધોરણ નક્કી 
કરેલ  

પત્રની પ્રમાણીત નકલ. 
(૯) તિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફી ની પહોંિ.  

 

સાધન સહાય  
 

 પ્રર્થમ િર્ટ ડીગ્રી ઇજનેરી, ડીપ્લોમાાં ઇજનેરી અને એમબીબીએસમાાં અભ્યાસ કરતાાં તિદ્યાર્થીઓને 
સાધન ખરીદિા માટેની સહાય મળશે.  

 ડીગ્રી ઇજનેરી મહિમ ૫૦૦૦ રૂ!. સહાય. 
ડીપ્લોમાાં ઇજનેરી મહિમ ૩૦૦૦ રૂ!.સહાય. 
એમબીબીએસ મહિમ ૧૦,૦૦૦રૂ!. સહાય. 

 નોંધ :- સાધન સહાય ખરીદી નુાં બીલ પોટટલ પર અપલોડ કરિાનુાં રહશેે.  

 કોઇપણ સાંજોગોમાાં િોપડી (Books) ખરીદીની રકમ મળશે નહી. 
 કુટુમ્બની િાતર્િક આિક મયાટદા ૨.૫૦ લાખ રૂ!. રહશેે.  

મળૂ ગજુરાત રાજયનાાં પરાંત ુઅન્ય રાજયમાાં અભ્યાસ કરતાાં તિદ્યાર્થીઓ માટેની સિુનાઓ 



 

કોલેજ સાંલગ્ન છાત્રાલયમાાં રહતેાાં તિદ્યાર્થીઓ માટે ફૂડબીલ સહાય  

 

 જો તિદ્યાર્થી કોલેજ સાંલગ્ન છાત્રાલયમાાં રહતેો હોય અને તેને મફત ભોજન ન મળતુાં હોય તો તેિા 
દકસ્સામાાં માતસક ૧૨૦૦/- લેખે મહિમ ૧૨,૦૦૦/- રૂ!. મળિાપાત્ર ર્થશે.  

 તિદ્યાર્થીએ હોસ્ટેલર અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર અને હોસ્ટેલમાાં ફી ભયાટની પહોંિ રજૂ કરિાની તર્થા 
અપલોડ કરિાની રહશેે.  

 કુટુમ્બની િાતર્િક આિક મયાટદા ૨.૫૦ લાખ રૂ! રહશેે.   

 
 

ટેકનીકલ  અને વયિસાતયક અભ્યાસક્રમો માટે સ્િામી તિિેકાનાંદ 
(આઇટીઆઇ)માાં અભ્યાસ કરતા તિદ્યાર્થીઓ માટે સ્ટાઇપેન્ડ યોજના 

 રાજ્યની સરકારી/સરકાર માન્ય ખાનગી ઔદ્યોગીક તાલીમ સ6સ્ર્થાઓ/કેન્રોમાાં તાલીમ મેળિતા 

તિદ્યાર્થીઓને આ યોજના હઠેળ સ્ટાઇપેન્ડ મળિાપાત્ર છે. 

 ગ્રામ્ય તિસ્તાર માટે િાતર્િક આિક રૂ! ૪૭૦૦૦/- અને શહરેી તિસ્તાર માટે િાતર્િક આિક રૂ/- 

૬૮૦૦૦/- નક્કી ર્થયેલ છે.  

 સ્ટાઇપેન્ડ રૂ. ૪૦૦/- માતસક. 
 

એમ.ફીલ અને પી.એિ.ડી. ના અભ્યાસ માટે ફેલોશીપ 
આપિાની યોજના. 

 

 એમ.ફીલ.પી.એિ.ડી માાં અભ્યાસ કરતા અન.ુજનજાતતના તિદ્યાર્થીઓને આિક મયાટદાના 

કારણે પોસ્ટમેટ્રીક તશષ્યવતૃિ યોજનાનો લાભ મળતો ન હોય તેિા તિદ્યાર્થીઓને ફેલોશીપ 

મળિાપાત્ર ર્થશે.  

 આ યોજનાનો લાભ ભારત સરકારશ્રીમી યોજના હઠેળ લાભ ન મેળિતા હોય તેિા 

તિદ્યાર્થીઓને આપિાનો રહશેે.  

 આ યોજના હઠેળ અભ્યાસનો સમયાગાળો સળાંગ બે િર્ટનો રહશેે. ખાસ સાંજોગોમાાં તેમાાં 

છુટછાટ આપી શકાશે.  

 આ યોજનનો લાભ મહા તનબાંધ (ર્થીસીસ) રજુ કરિાની શરતે આપિાનો રહશેે.  

 આ યોજનાનો લાભ નોકરી/ વયિસાય કરતા તિદ્યાર્થીઓને મળિાપાત્ર રહશેે નદહ. 



 એમ.ફીલ માટે સહાય માતસક રૂ! ૨૦૦૦/-  

 પી.એિ.ડી.માટે સહાય માતસક રૂ! ૨૫૦૦/-   

  



બેંક એકાઉન્ટને લગતી અગત્યની સિૂનાાં 
1) જે બેંકનુાં ખાત ુ તમારૂ પોતાન ુ હોય તે જ બેંકનો ખાતાનાંબર (એકાઉન્ટ નાંબર) ઓનલાઇન 

એપ્લીકેશનમાાં નાખિો.  

2) બેંક એકાઉન્ટનો નાંબર સાિો નાખિો જો નાંબરની આગળ “૦” (જીરો) આિતો હોયતો “૦” (જીરો) 
અિશ્ય લખિો.  

3) તિદ્યાર્થીએ પણ ખાતરી કરિી જોઇએ કે તમે ઓનલાઇન કરેલ એપ્લીકેશનમાાં આપેલો બેંક 
એકાઉન્ટ નાંબર એક્ટીિ છે. તમારૂ એકાઉન્ટ એક્ટીિ નહોય અર્થિા તો KYC બાકી હોય તો તેને પણૂટ 
કરી એકાઉન્ટ એક્ટીિ રાખવુાં જરૂરી છે.  

4) તમારી બેંકનાાં બ્રાન્િ મેનેજરને મળીને એ ખાતરી કરીલો કે તમારા એકાઉન્ટનો પ્રકાર જો જનધન 
યોજનાનો હોય અને તમારી કુલ સ્કોલરશીપની રકમ રૂ! ૫૦,૦૦૦/- કરતા િધારે મળિાપાત્ર 
હોયતો સામાન્ય સ્કોલરશીપ એકાઉન્ટમાાં ફેરિિાનુાં રહશેે.  

5)  જો તમારા એકાઉન્ટનો પ્રકાર માઇનોર (minor) હોયતો તેને મેજર (major)માાં બદલિાનુાં રહશેે.  

6) આધારબેઝ પેમેન્ટ કરિા માટે આધારનાંબરનુાં બેંક એકાઉન્ટ નાંબર સારે્થ લીંક હોવુાં જરૂરી છે. માટે 
તમારા આધારનાંબરને બેંક એકાઉન્ટ નાંબર સારે્થ અિશ્યલીંક (સીડીંગ) કરાિો.  

 

આધારને લગતી અગત્યની સિૂનાાં  

1) ભારત સરકારનાાં નાણાાંમાંત્રાલયનાાં ૧જૂન ૨૦૧૭ નાાં રોજ ગેઝેટમાાં પ્રતસધ્ધ ર્થયેલ નોટીફીકેશન 
મજુબ ભારતનાાં દરેક નાગદરકે જેનાાં બેંક એકાઉન્ટ નાંબર સારે્થ આધારનાંબર લીંક (સીડીંગ) કરાિવુાં 
જરૂરી છે. માટે જો આધાર લીંક ન હોય તો તાત્કાચલક બેંક એકાઉન્ટ ધરાિતી શાખામાાં જઇને લીંક 
કરાિશો.  

2) ડીઝીટલ ગજુરાત પોટટલ પર ઓનલાઇન ફોમટ ભરતી િખતે આધાર નાંબર અને બેંક એકાઉન્ટનાંબર 
લીકીંગ નુાં સ્ટેટસ જાણિા માટેની િેબ સતિિસ આપેલ છે. છતાાં પણ અગાઉર્થી જાણવુાં હોય તો 
તિદ્યાર્થીએ મોબાઇલનાંબર પરર્થી *૯૯*૯૯*# પરર્થી ડાયલ કરતાાં કઇ બેંક સારે્થ લીંક છે તે જાણી 
શકાય છે અર્થિા uidai.gov.in િેબ સાઇટ પર જઇ તે જાણી શકાશે. 

3) આધાર િેરીફાય સતિિસમાાં આધારની ડમેોગ્રાફી ડીટેઇલ્સ જેિી કે તિદ્યાર્થીનુાં નામ, તિદ્યાર્થીની 
જન્મતારીખ, અને જેન્ડરનુાં મેપીગ (િેક) ર્થાય છે જો તે ડીટેઇલ્સ સરખી નહી હોયતો િેરીફાય નહી 
ર્થાય. નોંધ :- ભતિષ્યમાાં પણ સરકારીની તિતિધ યોજનાના ઉપયોગ માટે તમારૂ ઓરીજનલ નામ, 
ઓરીજનલ જન્મતારીખ અને જેન્ડરએ આધારનાાં ડટેા જોડ ે સાંપણૂટપણે મેિ ર્થવુાં જરૂરી છે.જો તે 
મજુબ ન હોય તો જેમ કે “Hina”, “Heena” બાંને નામ સાિા  છે પરાંત ુસ્પેલીંગ અલગ હોિાર્થી તે 
મીસમેિ ર્થાય છે આમ આધારની ડમેોગ્રાફી ડીટેઇલ્સમાાં જો ભલૂ હોય તો અપડટે કરિી જરૂરી છે.  


