ુ યમંત્રીશ્રી શિષ્યવ ૃશિ યોજના
માન.મખ્
(ઠરાવ ક્રમાાંક: પરચ/૧૦૨૦૧૪/UOR-૬/ખ)
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માાં અરજી કરતા વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સુચના

ુ ના
 રજીસ્ટ્રેિન માટે ની અગત્યની સચ
1. વવદ્યાર્થીએ ધોરિ-૧૦ કે ધોરિ-૧૨ની ઓરીજીનલ માકષ શીટ મુજબ નામ લખવુ ાં
2. વવદ્યાર્થીએ સીટ નાંબર નાખતી વખતે કોઇપિ સ્પેસ કે સ્પેશીયલ કેરેક્ટર(ઉદા., . “ ? {
]) લખવુ ાં નહિ.
3. વવદ્યાર્થીએ ધોરિ-૧૦ કે ધોરિ-૧૨ની માકષ શીટ મુજબ પાસીંગ વર્ષ લખવુ (ઉદા.૨૦૨૨)

4. વવદ્યાર્થીએ પોતાનો જ મોબાઈલ નાંબર આપવો અને સાંપ ૂિષ અભ્યાસક્રમના સમયગાળા
દરમ્યાન બદલવો નહિ .
5. વવદ્યાર્થીએ ૧૨ આંકડાનો આધારકાડષ નાંબર વેરીફાય કરીને જ લખવો.
6. વવદ્યાર્થીએ પોતાના બેન્ક એકાઉન્ટની માહિતી સાચી લખવી.
7. વવદ્યાર્થીએ પોતાનુાં એક્ટીવ ઈ-મેઇલ આઈડી આપવુ.ાં
8. વવદ્યાર્થીએ પોતાની માકષ શીટમાાં આપેલ મુજબ પસેન્ટે જ લખવા જો પસેન્ટે જ ઉપલબ્ધ
ુ ાર પસેન્ટે જ ગિી તે લખવા.
િોય તો યુવનવસીટી/બોડષ ના વનયામુનસ
9. જે વવદ્યાર્થીએ ડીપ્લોમાાં ટુ ડીગ્રીમાાં એડમીશન લીધેલ િોય તેવા વવદ્યાર્થીઓએ
હડપ્લોમાનો એનરોલમેન્ટ નાંબર લખવો.
10. ધોરિ-૧૨ આટષ સ અને કોમસષના વવદ્યાર્થીઓએ “General stream” વસલેક્ટ કરવુ ાં અને
scienceના વવદ્યાર્થીઓએ ‘science stream” વસલેક્ટ કરવુ.ાં
ખાસ નોધ: માન.મખ્ુ યમંત્રીશ્રી શિષ્યવ ૃશિ યોજના અંતગગ ત લાભ મેળવવા લાભાર્થીઓએ
ુ બની માહિતી સાચી આપવાની રિેિ.ે જો શવદ્યાર્થીઓ દ્વ્રારા અરજી કરતી વખતે
ઉપર મજ
કોઇપણ માહિતી ખોટી આપવામાં આવિે તો આપને વર્ગ-૨૦૨૨-૨૩માં આ યોજનાનો
લાભ મળવાપાત્ર ર્થિે નિી અને આપની અરજી નામંજૂર ર્થિે તેની નોધ લેવી
1.

આ યોજના માટે નીચેની કેટેગરીમાાં આવતા િોય તેવા વવદ્યાર્થીએ જ અરજી કરવી.


૫૦%ર્થી ઓછો મહિલા સાક્ષરતા દર ધરાવતા તાલુકાઓની કન્યાઓ



યુધ્ધ,આતાંકવાદ,નકસલવાદ જેવી ઘટનાઓમાાં ફરજો દરમ્યાન માયાષ ગયા િોય
અર્થવા કાયમી રીતે વવકલાાંગ ર્થયા િોય તેવા જવાનોના સાંતાનો



શ્રવમક વાલીના બાળકો
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૪૦% કે તેર્થી ર્થી વધુ વવકલાાંગતા ધરાવતા વાલીના બાળકો અર્થવા વવદ્યાર્થી કે જે
પોતે ૪૦% કે તેર્થી વધુ વવકલાાંગતા ધરાવતા િોય



વવધવા મહિલાના બાળકો



અનાર્થ બાળકો જેના માતા-વપતા બન્ને મરિ પામેલ િોય;



ડીવોસી/ત્યકતા મહિલાના બાળકો

ઉપરની કેટેગરીમાાં ન આવતા િોય તેવા વવદ્યાર્થીઓએ અરજી કરવી નહિ. આ માટે જે તે કેટેગરી
અંગે સક્ષમ સતાવધકારીનુાં પ્રમાિપત્ર અપલોડ કરવુાં આવશ્યક છે .
2.

રજીસ્રેશન કરતા પિેલા અને હરન્યુઅલ અરજી કરતા પિેલા દરે ક વવદ્યાર્થીએ નોટીસબોર્ગ
પરની બધી શવગતોની ખાસ સ ૂચનાઓ અચ ૂક વાંચી લેવી. ત્યારબાદ જ ઓનલાઈન
રજીસ્રેશન કરી અરજી માટે ફોમષ ભરવુ.ાં

3.

આપ અગત્યની સ ૂચનાઓ અને છે લ્લી તારીખને ધ્યાને લઇ સિાય મેળવવાર્થી વાંણચત ન
રિો તે માટે દર અઠવાહર્યે શનયશમત વેબસાઈટ જોતા રિેવી.

4.

માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજના અંતગષત અરજી કરવા માટે મામલતદાર/તાલુકા
વવકાસ અવધકારીની કચેરીમાાંર્થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨ ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૩ વચ્ચે કઢાવેલ
માતા-વપતાની આવક દશાષ વતુાં આવકનુ ાં પ્રમાિપત્ર રજૂ કરવાનુ ાં િોય છે . આર્થી વવદ્યાર્થીઓએ
તેમનુાં રીઝલ્ટ આવ્યા પછી તરત જ આવકનુ ાં પ્રમાિપત્ર અચ ૂક કઢાવી લેવ.ુ ાં આવકનુ ાં
પ્રમાિપત્ર તે કઢાવ્યાની તારીખર્થી ૩ વર્ષ માટે માન્ય િોય છે . તેર્થી હરન્યુઅલના વવદ્યાર્થીઓ
માટે જો ૩ વર્ષ ચાલુ વર્ષમાાં પ ૂિષ ર્થતા િોય તો તરત જ નવુ ાં આવકનુ ાં પ્રમાિપત્ર કઢાવી
લેવ.ુાં જો આવકના પ્રમાિપત્ર ઉક્ત સમયગાળામાાં ન કઢાવવાને કારિે વવદ્યાર્થીની અરજી
રીજેક્ટ ર્થશે તો પાછળર્થી આવા વવદ્યાર્થીઓની કોઈ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહિ.
જેની દરે ક વવદ્યાર્થીઓએ ખાસ નોંધ લેવી.

5.

જે વાલીઓની નાિાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ની આવક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી વધારે િશે તો તેમિે
ફરજીયાત ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ જોડવાનુ ાં રિેશે.
a. વર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષના Aassessment Year વાળા આવકવેરા રીટનષના ફોમષમાાં
દશાષવેલ ગ્રોસ આવક અને એક્ઝેમ્પટે ર્ આવકના સરવાળાને કુ લ આવક તરીકે
ગિવામાાં આવશે.
b. વવદ્યાર્થીના વાલીની આવક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી િોય અને તે ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ
ભરતા ન િોય તો ફક્ત તેઓએ જ “આવકવેરાને પાત્ર આવક ન ર્થતી િોવા
અંગેન ુ ાં સેલ્ફ હડક્લેરેશન" આપવાનુાં રિેશે.
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6.

ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ હદન-૭માાં િેલ્પ સેન્ટર ખાતે દસ્તાવેજોની ચકાસિી કરાવવી
જરૂરી છે .

7.

વવદ્યાર્થીએ મોબાઈલ નાંબર પોતાનો જ આપવો, અને સમગ્ર અભ્યાસક્રમનાાં સમયગાળા
દરમ્યાન બદલવો નિી, અગત્યની સ ૂચનાઓ એજ નાંબર પર SMS દ્વારા આપવામાાં આવશે.

ુ નાઓ: ફ્રેિ અરજી કરતા શવદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સચ
1.

માચષ/એવપ્રલ-૨૦૨૨માાં ધો-૧૦/૧૨ની

પરીક્ષા આપી

ચાલુ વર્ે

હડપ્લોમા/હડગ્રી

અભ્યાસક્રમના પ્રર્થમ વર્ષમાાં કે ડીપ્લોમા પરીક્ષા પાસ કરી ચાલુ વર્ે હડગ્રીના પ્રર્થમ
/બીજા વર્ષમાાં પ્રવેશ મેળવેલ િોય તેઓએ ફ્રેશ વવદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરવાની રિેશે.
જયારે ગત વર્ે ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાાં માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજના િેઠળ સિાય
મેળવેલ િોય તો તેઓએ ચાલુ વર્ે હરન્યુઅલ વવદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરવાની રિેશે.
ફ્રેશ વવદ્યાર્થી:- પ્રર્થમ વખત અરજી કરતા િોય તેવા વવદ્યાર્થી.
પ્રર્થમ રીન્યુઅલ :- બીજા વર્ષની સિાય મેળવવા અરજી કરતા િોય તેવા વવદ્યાર્થી
બીજુ રીન્યુઅલ :- ત્રીજા વર્ષની સિાય મેળવવા અરજી કરતા િોય તેવા વવદ્યાર્થી
ત્રીજુ ાં રીન્યુઅલ :- ચોર્થા વર્ષની સિાય મેળવવા અરજી કરતા િોય તેવા વવદ્યાર્થી
2.

ગુજરાત રાજ્યની કેન્રીયકૃત પ્રવેશ સવમવત દ્વારા પ્રવેશ કાયષવાિી ચાલુ િોય અને તેમાાં
રીશફ્લીંગ કરવા માાંગતા વવદ્યાર્થીઓએ તેઓનો પ્રવેિ કન્ફમગ ર્થાય અને તેઓ
રીિફલીંગમાં જવા ન માંગતા િોય ત્યારે જ ઓનલાઈન અરજી કરવી. એડમીશનના
રાઉન્ડ ચાલતા રિેશે ત્યાાં સુધી તારીખ લાંબાવવામાાં આવશે જેની દરે ક વવદ્યાર્થીઓએ નોંધ
લેવી.

ુ લ અરજી કરતા શવદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સચ
ુ નાઓ: હરન્યઅ
1. જયારે ગત વર્ે ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષમાાં માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજના િેઠળ
સિાય મેળવેલ િોય તો તેઓએ ચાલુ વર્ે હરન્યુઅલ વવદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરવાની
રિેશે.
2. જે વવદ્યાર્થીનુ ાં ધારિા મુજબ પહરિામ ન આવતા રીચેહકિંગ/હરએસેસમેન્ટ માટે અરજી
કરે લ િોય તો તેઓ માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજના અંતગષત અરજી કરવાર્થી
વાંણચત ન રિે તે માટે તેઓએ છે લ્લી તારીખ પિેલા જૂના પહરિામને આધારે અચ ૂક
અરજી કરવાની રિેશે. ત્યારબાદ વવદ્યાર્થીઓએ રીચેહકિંગ/હરએસેસમેન્ટમાાં જે પહરિામ
આવે તે તાત્કાણલક ધોરિે હદન-૭માાં ઓનલાઈન અપલોડ કરવાનુ ાં રિેશે. આમ, ૧)
પહરણામ મોર્ા આવવાના કારણે ૨) રીચેહકિંગ/હરએસેસમેન્ટ માટે અરજી કરે લ િોવાર્થી
3

માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજનામાાં સમય મયાષદામાાં અરજી કરે લ નહિ િોય તો
તેવા વવદ્યાર્થીઓની કોઈ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહિ. જેની દરે ક વવદ્યાર્થીઓએ
ખાસ નોંધ લેવી. તે જ રીતે જે વવદ્યાર્થીઓનુ ાં ઓનલાઈન પહરિામ જાિેર ર્થયેલ િોય
પરાં ત ુ માકષ શીટ આવેલ ન િોય તેઓએ પિ છે લ્લી તારીખ પિેલા ઓનલાઈન
પહરિામને આધારે અચ ૂક અરજી કરવાની રિેશે.
ઉક્ત બાબતે કોઈપિ મુશ્કેલી જિાય તો કેસીજી કચેરીનો રૂબરૂમાાં સાંપકષ કરવો.

 ફ્રેિ શવદ્યાર્થીઓ માટે લાયકાતના ધોરણો
1. ધોરિ-૧૦ કે ધોરિ ૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરી, ડીપ્લોમા અભ્યાક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવનાર
વવદ્યાર્થીઓ, હડપ્લોમાની પરીક્ષા પાસ કરી હડગ્રી અભ્યાક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવનાર
વવદ્યાર્થીઓ કે ધો-૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરી હડગ્રી અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવનાર
વવદ્યાર્થીઓ અને
2. રૂ.૪.૫ લાખ સુધીની કૌટુાંણબક વાવર્િક આવક ધરાવનાર વાલીઓના સાંતાનો.

ુ લ શવદ્યાર્થીઓ માટે લાયકાતના ધોરણો
 હરન્યઅ
1. ફ્રેશ વવદ્યાર્થી તરીકે લાભ મેળવ્યા બાદ રીન્યુઅલ સિાય મેળવવા માટે અગાઉ જે વર્ે
વશષ્યવ ૃવિ મળી િોય તે પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦% માક્સષ સાર્થે ઉિીિષ ર્થવાનુ ાં
રિેશે અને
2. જે તે શૈક્ષણિક સાંસ્ર્થાના નીવત વનયમો પ્રમાિે જે તે શૈક્ષણિક વર્ષમાાં ઓછામાાં ઓછી
૭૫% િાજરી િોવી જરૂરી રિેશે. જે અંગે સાંસ્ર્થાનુ ાં પ્રમાિપત્ર જરૂરી છે . (પ્રમાિપત્રોનુ ાં
ફોમેટ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે ).

 ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રહિયા
1. ફ્રેશ વવદ્યાર્થીએ સૌપ્રર્થમ https://scholarships.gujarat.gov.in/ પોટષ લ પર
રજીસ્રે શન કરવાનુ ાં રિેશ.ે
o જે વવદ્યાર્થીને રજીસ્રેશન કરવામાાં મુશ્કેલી જિાય તો તેમને cmss-kcg@gujgov.in
પર ૧) એડવમશન લેટર ૨) આધાર કાડષ અને ૩) 10th/12th/Diplomaની માકષ શીટ
ઈ-મેઈલ કરવાના રિેશે.
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o રજીસ્રેશન પ ૂિષ કયાષ બાદ રજીસ્ટર ર્થયેલા મોબાઈલ નાંબર પર User-id અને
Password generate ર્થશે.
o ત્યારબાદ નવા વવદ્યાર્થીઓએ ફ્રેશ એપ્લીકેશન પર ક્ક્લક કરવાનુ ાં રિેશે. અને
User-id અને Password વડે લોગ ઇન કરવાનુ ાં રિેશે.
2. હરન્યુઅલ વવદ્યાર્થીએ સૌપ્રર્થમ https://scholarships.gujarat.gov.in/ પોટષ લ પર
લોગ ઇન કરવાનુ ાં રિેશે.
o હરન્યુઅલ અરજી કરતી વખતે જે વવદ્યાર્થીને લોગ ઇન કરવામાાં મુશ્કેલી જિાય
તો તેમને cmss-kcg@gujgov.in પર ૧) એડવમશન લેટર ૨) આધાર કાડષ અને
૩) પ્રર્થમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગુ પડત ુ ાં િોય તે વર્ષ)ની માકષ શીટ ઈ-મેઈલ
કરવાના રિેશે.
o જો હરન્યુઅલ અરજી કરતી વખતે મોબાઈલ નાંબર બદલાઈ ગયો િોય તો
વવદ્યાર્થીએ ફોરગેટ પાસવડષ કરીને નવો મોબાઈલ નાંબર નાખવાનો રિેશે(ખાસ
હકસ્સમાાં જ બાકી લાભાર્થીએ અભ્યાસક્રમના સમયગાળા દરમ્યાન મોબાઈલ નાંબર
બદલવો નહિ).
o હરન્યુઅલ અરજી માટે વવદ્યાર્થીએ રજીસ્ટર ર્થયેલા મોબાઈલ નાંબર પર User-id
અને Password વડે હરન્યુઅલ એપ્લીકેશનમાાં ક્ક્લક કરી લોગ ઇન કરવાનુ ાં રિેશે.
3. લોગ ઇન ર્થયા પછી માાંગવામાાં આવેલ વવગતો ભરવાની રિેશે અને જરૂરી દસ્તાવેજો
અપલોડ કરવાના રિેશે. વવદ્યાર્થીઓએ પોતાના ઓરીજીનલ દસ્તાવેજ સ્કે ન કરીને
ઓનલાઈન ફોમષ સાર્થે અપલોડ કરવાના રિેશે. માત્ર Income Tax Return Form જ
.pdf ફોરમેટમાાં અપલોડ કરવાનુ ાં રિેશે બાકીના અન્ય ડોક્યુમેન્ટ JPEG/JPG
ફોરમેટમાાં અપલોડ કરવાના રિેશે. દસ્તાવેજ .pdf ફોરમેટમાાં િોય તો મિિમ 1 mbps
અને .jpg /.jpeg ફોરમેટમાાં િોય તો મિિમ 512 kbps સાઈઝમાાં િોવા જોઈએ
4. જે વવદ્યાર્થીઓ પાસે માતા-વપતા બાંનેના ITR form માંગાવવામાાં આવેલ િોય તો તેઓએ
બાંનેના Income Tax Return Formને merge કરીને અપલોડ કરવાના રિેશે.
5. વવદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઈ નજીકના િેલ્પ
સેન્ટર ખાતે અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસિી કરાવવાની રિેશે અને અરજી સાર્થે સ્વપ્રમાણિત દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રિેશે.
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6. રાજ્યભરમાાં ૩૦૦ર્થી વધુ િેલ્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવેલ છે . વવદ્યાર્થીઓએ
ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ હદન-૭માાં પોતાના અભ્યાસિમને સંબશં ધત નજીકના
િેલ્પ સેન્ટર ખાતે જઈ અસલ અને સ્વપ્રમાણિત પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી કરાવવાની
રિેશે અને અરજી પત્રક અને દસ્તાવેજોનો એક સેટ િેલ્પ સેન્ટર ખાતે જમા કરાવવાનો
રિેશે. િેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી જમા કરાવીને Acknowledgement Receipt
મેળવવાની રિેશે. િેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાસિી કરાવેલ િોય અને તેની
Acknowledgement Receipt મેળવેલ િશે એજ વવદ્યાર્થીઓની અરજી માંજૂર/નામાંજૂર
અંગેની આગળની કાયષવાિી ર્થશે.
7. વવદ્યાર્થી વેબસાઈટ પર પોતાના યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવડષ ર્થી લોગઈન કરીને
પોતાની ઓનલાઈન અરજીનુ ાં સ્ટે ટસ જાિી શકશે.
8. આ ઉપરાાંત વવદ્યાર્થીની અરજી સાંબધ
ાં ી જરૂર જિાય તો સાંબવાં ધત કચેરી વવદ્યાર્થીના
પહરિામ, કૌટુાંણબક આવકને લગતા કે અન્ય જરૂરી વધારાના દસ્તાવેજો માાંગી શકે છે .
9. િેલ્પ સેન્ટરોના કો-ઓડીનેટરોની વવગતો વેબસાઈટ પર રાખેલ છે જેઓનો કામકાજના
હદવસોમાાં ઓહફસ સમય દરમ્યાન જ સાંપકષ કરવા વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓને ખાસ
નમ્ર વવનાંતી છે .

ુ શસલેક્ટ કરી અરજી કરી છે ,તેનાં પ્રમાણપત્રની નકલ તેમણે
 શવદ્યાર્થીએ જે ગ્રપ
ુ બ છે . (શવદ્યાર્થીને લાગ ુ પર્તા
રજુ કરવાની રિેિે તેની યાદી નીચે મજ
પ્રમાણપત્રો જ રજુ કરવાના રિેિે.)
a) શ્રવમક કાડષ
b) સેવનક વેલ્ફર બોડષ ન ુ ાં સક્ષમ અવધકારીનુ ાં પ્રમાિપત્ર
c) વવકલાાંગતાનુ ાં સક્ષમ અવધકારીનુ ાં પ્રમાિપત્ર
d) જાવતનુ ાં સક્ષમ અવધકારીનુ ાં પ્રમાિપત્ર
e) માતા વપતા અલગ ર્થયાના પુરાવા (કોટષ નો ચુકાદો)
f) માતા/વપતાનુ ાં મરિનુ ાં પ્રમાિપત્ર
g) અનાર્થ આશ્રમનુ ાં પ્રમાિપત્ર
h) વવધવા િોવાનુ ાં પ્રમાિપત્ર
i)

ત્યકતા િોવાનુ ાં રૂ.૧૦૦ના સ્ટે મ પેપર પર એહફડેવવટ
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 આ ઉપરાંત શવદ્યાર્થીની અરજી મંજુર કરવા જરૂર જણાય તો કચેરી શવદ્યાર્થીના પહરણામ તર્થા
કૌટંુ બબક આવકને લગતા વધારાના દસ્ટ્તાવેજો માંગી િકે છે .

 List of Documents for Fresh Application 2022-23
1. આધારકાડષ ની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
2. ધોરિ-૧૦ અર્થવા ધોરિ-૧૨ પાસ કયાષની માકષ શીટની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
3. ડીગ્રી /ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મળ્યાનો પ્રવેશ સવમવતનો લેટરની સ્વપ્રમાણિત નકલ,
4. ટયુશન ફી ભયાષની તમામ પિોંચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
5. સેલ્ફ હડક્લેરેશન(અસલમાાં),
6. વાલીની આવકનુાં પ્રમાિપત્ર(મામલતદાર અર્થવા તાલુકા વવકાસ અવધકારીનુ)ની
ાં
સ્વપ્રમાણિત નકલ,
7. સાંસ્ર્થાના આચાયષશ્રીનુ, સાંસ્ર્થાના લેટરિેડ પર,પ્રમાિપત્ર(અસલમાાં),
8. િોસ્ટેલ પ્રવેશ તર્થા જમવાની પિોંચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
9. બેન્કમાાં બચત ખાતાની પાસબુકના પ્રર્થમ પાનાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
10. ઇન્કમટેક્ષ રીટનષની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ અર્થવા આવકવેરાને પાત્ર આવક ન ર્થતી
િોવા અંગેન ુાં સેલ્ફ હડક્લેરેશન (અસલમાાં).

 List of Documents for Renewal Application 2022-23
1. વવદ્યાર્થીના આધારકાડષ ની નકલ (સ્વપ્રમાણિત)
2. સાંસ્ર્થાના વડા પાસેર્થી વશષ્યવ ૃવિ રીન્યુઅલ માટે ન ુ ાં પ્રમાિપત્ર (અસલમાાં)
3. વવદ્યાર્થીના પ્રર્થમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગુ પડતુ ાં િોય તે વર્ષ)ની માકષ શીટની (સેમેસ્ટર
સીસ્ટમ િોય તો બન્ને સેમેસ્ટરની માકષ શીટ) નકલ (સ્વપ્રમાણિત)
4. વવદ્યાર્થીએ અભ્યાસક્રમના બીજા/ત્રીજા/ચોર્થા (જે લાગુ પડતુ ાં િોય તે વર્ષ)માાં ફી
ભયાષની તમામ પિોંચની નકલ(સ્વપ્રમાણિત)
5. િોસ્ટેલ પ્રવેશ તર્થા જમવાની તમામ પિોંચની નકલ (સ્વપ્રમાણિત),
6. વવદ્યાર્થીના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબુકનુ ાં પ્રર્થમ પાનાની નકલ(સ્વપ્રમાણિત)
7. ઇન્કમટેક્ષ રીટનષની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ અર્થવા આવકવેરાનેપાત્ર આવક ન ર્થતી િોવા
અંગેન ુ સેલ્ફ હડક્લેરેશન (અસલમાાં).
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 પેન્ર્ીંગ અરજીઓ માટે અગત્યની સ ૂચનાઓ
o જે વવદ્યાર્થીઓની અરજી યોગ્ય દસ્તાવેજો ન િોવાના કારિે પેન્ડીંગ રાખવામાાં આવેલ
િોય, તે વવદ્યાર્થીઓએ નીચે મુજબની સુચના ખાસ ધ્યાને લેવાની રિેશે:
1. વવદ્યાર્થીઓએ માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજનાની વેબસાઈટ પર જઈને “Student
Status”માાં લોગ ઇન કરવાનુ ાં રિેશે.
2. વવદ્યાર્થીઓએ Student Statusમાાં લોગ ઇન કયાષ બાદ જો તેઓનુ ાં સ્ટે ટ્સ પેન્ડીંગ િશે
તો તેઓને “Upload pending document now”માાં જઈને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવા
માટે ૨ ઓપ્શન બતાવશે 1) Income Tax Return Form અને 2) Other.
3. જે વવદ્યાર્થીઓના સ્ટે ટ્સમાાં Income Tax Return Form પેન્ડીંગ િોય અને Income Tax
Return Form માંગાવવામાાં આવ્યુાં િોય તેઓએ નીચેની વવગતો અપલોડ કરવાની
રિેશે.
I.

Income Tax Return Acknowledgement અપલોડ કરે લ ન િોય તો Income
Tax Return Acknowledgement અપલોડ કરવુ.ાં

II.

વેબસાઈટ પર દશાષવેલ Income Tax Return Form ના વવવવધ નમુના જેવા
કે ITR-1(SAHAJ)/ ITR-2/ ITR3/ ITR-4(SUGAM) પૈકી વવદ્યાર્થીના
વાલીએ જે Income Tax Return Form ભરે લ િોય તે જ આ નમુના મુજબનુ ાં
Income Tax Return Form અપલોડ કરવુ.ાં (Refer List of Documents
Formats (2022-23): Income Tax Return Format)

4. જો વવદ્યાર્થીઓના સ્ટે ટ્સમાાં other ઓપ્શન પેન્ડીંગ િોય તો તેઓએ Other ઓપ્શન
વસલેક્ટ કરી Student Status માાં Remarksમાાં કચેરી દ્વારા જે દસ્તાવેજો માંગાવવામાાં
આવ્યા િોય તે જ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રિેશે.
5. વવદ્યાર્થી દ્વારા ૩ર્થી વધુ વખત ખોટા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવામાાં આવશે તો તેઓની
અરજી રદ કરવામાાં આવશે. પહરિામે, એક જ દસ્તાવેજ ફરી અપલોડ કરતા અરજી
પેન્ડીંગમાાં રાખવામાાં આવે અને તે દસ્તાવેજ ફરી માાંગવામાાં આવે તો માગષદશષન માટે
જરૂર જિાય તો િેલ્પ સેન્ટર કે સબાંવધત કચેરીએ રૂબરૂ સાંપકષ કરવાનો હિતાવિ છે .


તમામ શવદ્યાર્થીઓએ આ સિાય અંગે ની કોઇ પણ પ્રકારની માહિતી, મઝ
ંુ વણ માટે નોલેજ
ુ રાત, PRL સામે, એલ.ર્ી કોલેજ ઓફ એન્ન્જશનયરીંગની બાજુમાં,
કોન્સોટીયમ ઓફ ગજ
ુ ાકાત લેવાની રિેિે.
નવરં ગપરુ ા, અમદાવાદ ખાતે રૂબરૂ મલ
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યોજનાની વધ ુ માહિતી કામકાજના હદવસોમાં િેલ્પ લાઈન નં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦,
૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ ર્થી ૧૮:૦૦) પરર્થી મળી િકિે.
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