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અગત્યન ું/સમય મયયાદય         ન.ંનાનન/અજાક/૨૦૨૨-૨૩/૮૫૬ થી ૮૫૯ 
              નાયબ નનયામક(અ.જા.ક.)ની કચેરી 
           બ્ લોક ન.ં ૧/૩, બહમુાળી ભવન 
             સરદારબાગ, જૂનાગઢ 

                                                               ફોન. ૦૨૮૫-૨૬૩૦૩૫૮ 
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              તારીખઃ- ૨૦/૦૬/૨૦૨૨  

 

પ્રનત, 
આચાયયશ્રી, 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 

વિષય:- િષા:૨૦૨૨-૨૩ની અન .જાવિનય વિદ્યયથીઓ મયટેની કેંદ્ર પ રસ્કૃિ પોસ્ટમેટ્રીક / વિમેટ્રીક વિષ્યવવૃિ 
યોજનયનય અમલ બયબિ 

 

શ્રીમયન, 

ઉપરોક્િ વિષય અન્િયે જણયિિયન ું કે વનયયમક, અન સચૂિિ જાવિ કલ્યયણ, ગ જરયિ રયજય, ગયુંધીનગર 

ખયિય હસ્િકની નીિે મ જબની કેંદ્ર પ રસ્કૃિ યોજનયઓનો અમલ ડિજજટલ ગ જરયિ પોટાલ મયરફિ 
(https://www.digitalgujarat.gov.in) કરિયમયું આિે છે. 

 
1. Post Matric Scholarship for SC Students (GOI) (BCK-6.1) (With FreeshipCard & Without 

FreeshipCard Both) 
2. Pre Matric Scholarship for SC Students (Std: 9 & 10) (BCK-35) 
3. Pre. Matric Scholarship to the children whose parents are engaged in occupations involving 

Cleaning and Prone to Health Hazards (BCK-4) 
 

 ઉપર મ જબની યોજનયઓ અંિગાિ િષા: ૨૦૨૨-૨૩થી કેંન્દ્ર સરકયરશ્રીનય સયમયજજક ન્યયય અને 
અવધકયરીિય વિભયગની મળેલ સિૂનય મ જબ વિદ્યયથીઓન ું National Scholarship Portal (NSP) 

(https://scholarships.gov.in/) પર રજીસ્ટે્રિન કરવ  ફરજીયયિ છે. જે વિદ્યયથીએ NSP પોટાલ 

(https://scholarships.gov.in/) પર રજીસ્ટે્રિન કરેલ હિે િે જ વિદ્યયથીઓ ડિજજટલ ગ જરયિ પોટાલ પર 
સ્કોલરિીપ યોજનયમયું વિષ્યવવૃિ લઇ િકિે. National Scholarship Portal પોટાલ પર િષા:૨૦૨૨-૨૩ન  
રજીસ્ટે્રિન િરૂ થઇ ગયેલ છે. 

 ઉક્િ યોજનયઓ પૈકી ક્રમનું:૧ પરની યોજનય અંિગાિ National Scholarship Portal પર 
વિદ્યયથીઓએ જાિે જ રજીસ્ટે્રિન કરિયન ું રહિેે જ્યયરે ક્ર્મનું:૨ િથય ક્રમનું:૩ પરની યોજનયઓની િમયમ કયમગીરી 
િયળયનય આિયયાશ્રી મયરફિ કરિયમયું આિિી હોય િે યોજનય અંિગાિ National Scholarship Portal  પર 
પયત્રિય ધરિિય વિદ્યયથીઓન ું રજીસ્ટે્રિન જે િે િયળયનય આિયયાશ્રીએ કરિયન ું રહિેે. 

 

 National Scholarship Portal (https://scholarships.gov.in/) પર રજીસ્ટે્રિન કરિયની પધ્ધવિ: 
 કેંદ્ર સરકયરશ્રીની વિષ્યવવૃિ યોજનયની િેબસયઇટ: https://scholarships.gov.in ઓપન કરી “New 

Registration” પર કલીક કરવ ું. 

https://www.digitalgujarat.gov.in/


 “New Registration” ક્લીક કયયાબયદ “Register for Pre-Matric Scholarship and Post Matric 

Scholarship Scheme for SC  Students for AY 2022-23” પર ક્લીક કરવ . 
 ત્યયરબયદ જરૂરી િમયમ સિૂનયઓ િયિી “Undertaking” આપી “Continue” બટન પર ક્લીક કરવ . 
 ત્યયરબયદ મયુંગિયમયું આિેલ િમયમ વિગિો સયિિેિીક પિૂકા  ભરી “Register” બટન પર ક્લીક કરિયન ું રહિેે. 
 ત્યયરબયદ જે નુંબર પોટાલ દ્રયરય જનરેટ થયય છે િેને સયિિીને રયખિયનો રહિેે અને આ નુંબર જ્યયરે ડિજજટલ 

ગ જરયિ પોટાલ પર વિદ્યયથીઓનય ઓનલયઇન ફોમા ભરિયમયું આિે ત્યયરે ઓનલયઇન નયખિયનો રહિેે. ઉક્િ 
યોજનયઓમયું ડિજજટલ ગ જરયિ પોટાલ પર કેિી રીિે અરજી/દરખયસ્િ કરિયની છે િેની સમજ દર િષે 
િયળય/કોલેજને જે પરીપત્ર મોકલિયમયું આિે છે િેમયું અલગથી આપિયમયું આિિે. 

 
 

િષા: ૨૦૨૨-૨૩થી ઉક્િ દિયાિેલ ૩ યોજનયઓ અંિગાિ જે વિદ્યયથીએ National Scholarship Portal 

પર રજીસ્ટે્રિન કરેલ હિે િે જ વિદ્યયથી ડિજજટલ ગ જરયિ પોટાલ પર અરજી/દરખયસ્િ કરી િકિે જેની સમજ 
આપની કક્ષયએથી િયળય/કોલેજનયું િમયમ વિદ્યયથીઓને પણ આપિયની રહિેે. િધ મયું રયજ્યકક્ષયએથી સદરહ ું 
બયબિે જાહરેયિ પણ આપિયમયું આિેલ છે જેની નકલ આ સયથે સયમેલ છે જેની જાણ થિય વિનુંિી છે. 

 
      

 

ચબિયણ: ઉપર મ જબ           
 
 
 

 
 

નકલ સવિનય રિયનય:-  
(૧) વનયયમકશ્રી, અન .જાવિ કલ્યયણ, ગ .રય.ગયુંધીનગર િરફ જાણ થિય વિનુંિી સહ 

(૨) ક લ સચિિશ્રી, ભકિ કવિ નરવસિંહ મહિેય ય વનિવસિટી, જજ.જૂનયગઢ 

(૩) જજલ્લય વિક્ષણયવધકયરીશ્રી, જજ.જૂનયગઢ 

(૪)  જિલ્લા પ્રાથનમક નિક્ષણાનિકારીશ્રી, જૂનાગઢ 

-/ આપનય કયયાકે્ષત્રમયું આિિી િમયમ િયળય / ઉચ્ િિર મયધ્ યવમક િયળય / કોલેજોને ઉકિ 
પડરપત્ર આપની કક્ષયએથી મોકલી આપિય વિનુંિી. 
 

 

 

(કે.એફ.મકિયણય) 
નયયબ વનયયમક 

અન સચૂિિ જાવિ કલ્યયણ 

જૂનયગઢ 
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