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For Students (2017-18) 
 

ગત લષ ૨૦૧૭-૧૮ભ ાં જે વલદ્ય થીઓએ Digital Gujarat Portal ય 
SC/ST/OBC ખ ત ની જુદી જુદી ોસ્ટભેટ્રીક વળષ્મવવૃત મોજન ઓભ ાં ઓનર ઇન 
પોભષ બયેર શત ુ અને કોઇ ક યણોવય ળ  /કોરેજ/જજલ્ર  કક્ષ એથી આ પોભષભ ાં 
Query કયી યત કયલ ભ ાં આલેર શત ુ તેલ  વલદ્ય થીઓ ોત ન  પોભષભ ાં જરૂયી 
તૂષત  કયીને ત :૨૦/૦૭/૨૦૧૮ સધુી વફભીટ કયી ળકળે. આ છેલ્રી તક શોમ 
તભ ભ વલદ્ય થીઓને Query લ   પોભષભ ાં જે Query ભ ાંગેર શોમ તે યુી કયી 
ત ત્ક લરક યત કયલ  જણ લલ ભ ાં આલે છે. 

ઓનર ઇન પોભષ વફભીટ થઇ ગમ  ફ દ પોભષની વિન્ટ રઇ તભ ભ વ ધવનક 
ક ગો વહશતન ુ પોભષ પયી વાંફવધત ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ને ત ત્ક લરક 
ત :૨૦/૦૭/૨૦૧૮ સધુીભ ાં આલ ન ુયશળેે. 

નલ  કોઇ વલદ્ય થીઓ આ મદુ્દત લધલ થી અયજી કયી ળકળે નહશ જેની નોંધ 
રેળો. લધભુ ાં જે વલદ્ય થીઓએ એક ણ લખત ઓનર ઇન પોભષ ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ને 
વફભીટ કયેર ન શત ુ તેલ  વલદ્ય થીઓ ણ ઓનર ઇન પોભષ વફભીટ કયી ળકળે 
નહશ. 

આ મદુ્દત ભ ત્ર લષ ૨૦૧૭-૧૮ન  વલદ્ય થીઓ ભ ટે અયજી પોભષની ક્ષવત તૂષત  
તેભજ ળૈક્ષલણક વાંસ્થ  રેલરે ડેર ેન્ડીંગ અયજીઓન  વનક ર કયલ  ભ ટે જ 
લધ યલ ભ ાં આલેર છે. ળૈક્ષલણક લષ ૨૦૧૮-૧૯ ભ ટે શ ર કોઇ વલદ્ય થીએ 
ઓનર ઇન પોભષ એપ્ર મ કયલ ન ુનથી. નલી જાશયે ત આવ્મે થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ન  
લષ ભ ટે ઓનર ઇન એપ્ર મ કયલ ન ુયશળેે. 

 

  



New Announcement For PostMatric (SC/ST/OBC) 
For School/College/Institutes (For Year 2017-18 Only) 

૧. ગત લષ:૨૦૧૭-૧૮ની ોસ્ટભેટ્રીક વળષ્મવવૃતની ક ભગીયીને ણૂષ કયલ  જ્મ યે 
ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ  રોગીન કયે ત્મ યે લષ ૨૦૧૭-૧૮ વીરેક્ટ કયી ક ભગીયી 
કય લ ની યશળેે. 

૨. ોસ્ટભેટ્રીક વળષ્મવવૃત મોજન ઓ અંતગષત ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ઓએ 
વલદ્ય થીઓએ કયેર Online અયજીઓની શ ડષકોી વ ધવનક ક ગો વહશત 
વલદ્ય થીઓ  વેથી ત ત્ક લરક ભેલી તેની ચક વણી કયી 
ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ન  રોગીનભ ાં Pending Application ભ ાંથી Online 

પોયલડષ કયી ત ત્ક લરક Higher Authorityને ભોકરી આલ ની યશળેે. 
વભમભમ ષદ  લધ યલ ન  ક યણે જે અયજીઓ શલે ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ભ ાં આલે 
તે અયજીઓ વહશતની ફધી અયજીઓ ભોડ ભ ાં ભોડ  ત :૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીભ ાં 
વફાંવધત કચેયીને ભોકરી આલ ની યશળેે. જો ત :૩૧/૦૭/૨૦૧૮ શરે  
તભ ભ ઓનર ઇન અયજીઓ ભી જામ તો ળૈક્ષલણક વાંસ્થ ઓએ 
ત :૩૧/૦૭/૨૦૧૮ની ય શ ન જોત  શ ડષકોી વહશતની દયખ સ્તો વાંફવધત 
કચેયીને ભોકરી આલ ની યશળેે. 

૩. વાંફવધત SC/ST/OBC કચેયી દ્ર ય  Return કયેર અયજીઓ વલદ્ય થીઓને 
Online યત કયી વલદ્ય થીઓની અયજીભ ાં તૂષત  કય લી નુ: 
ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ ન  રોગીનભ ાં ભેલી ઉય (૧) મજુફની ક મષલ શી કયલ ની 
યશળેે. 

૪. Online પોયલડષ કયેર અયજીઓની શ ડષકોી વાંફવધત જજલ્ર  કચેયીને 
ત ત્ક લરક ભોકરી આલ ની યશળેે. 

૫. અધયુ  ડોક્યભેુન્ટ Upload કયેર શોમ તેલ  વલદ્ય થીઓની ઓનર ઇન 
અયજીઓ ળ  /કોરેજ/વાંસ્થ  કક્ષ એથી જ તૂષત  કય લી રેલ ની યશળેે અને 
પયજીમ ત શોમ તેલ  તભ ભ ડોક્યભેુન્ટ Upload કય લી રેલ ન  યશળેે. તભ ભ 
ડોક્યભેુન્ટ Upload થઇ જામ ત્મ યફ દ શ મય ઓથોયીટીને અયજીઓ વેન્ડ 
કયલ ની યશળેે 

૬. કોઇ વલદ્ય થી વળષ્મવવૃતથી લાંલચત યશી જળે તો અંગેની વાંણૂષ જલ ફદ યી જે 
તે  વાંસ્થ ની યશળેે જેની નોંધ રેળો. 



For Pre-Matric (For Year 2017-18 Only) 
 

૧. ગત લષ:૨૦૧૭-૧૮ની વિભેટ્રીક વળષ્મવવૃતની ક ભગીયીને ણૂષ કયલ  જ્મ યે 
ળ  /વાંસ્થ  રોગીન કયે ત્મ યે લષ ૨૦૧૭-૧૮ વીરેક્ટ કયી ક ભગીયી 
કય લ ની યશળેે. 

  

૨. વિભેટ્રીક વળષ્મવવૃત મોજન  અંતગષત લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભ ટે જે 
િ થવભક/ભ ધ્મવભક ળ  ઓની દયખ સ્તો ફન લલ ની યશી ગમેર છે કે વેન્ડ 
કયલ ની યશી ગમેર છે તે તભ ભ ળ  ઓને ણ ત : ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ શરે  
તભ ભ ક ભગીયી ણૂષ કયી દયખ સ્તો ઓનર ઇન પોયલડષ કયલ  જણ લલ ભ ાં 
આલે છે. આ છેલ્રી તક શોમ તભ ભ ક ભગીયી ણૂષ કયલ  જણ લલ ભ ાં આલે 
છે. 

૩. વલદ્ય થીઓન  ફેંક એક ઉન્ટ, આઇ.એપ.એવ.વી કોડષની વલગતો ન ખતી લખતે 
 વબકુ વ થે Match કયીને જ ન ખલ  ખ વ સચૂન  આલ ભ ાં આલે છે. 

 

૪. કોઇ વલદ્ય થી વળષ્મવવૃતથી લાંલચત યશી જળે તો અંગેની વાંણૂષ જલ ફદ યી જે 
તે  ળ  ની યશળેે જેની નોંધ રેળો. 

 


