
માનનીય મખુ્યમતં્રીશ્રી શિષ્યવશૃિ યોજના 
(ઠયાલ ક્રભાાંક: યચ/૧૦૨૦૧૪/UOR-૬/ખ) 

િૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅરજી કરતા શવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના 
 

 

1. ઉક્ત ઠયાલભાાં દળાાલેર કોઈ ણ ગ્રુભાાં આલતા વલદ્યાથીઓ ભાટે “ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીશ્રી વળષ્મવવૃિ 

મોજના”ભાાં ઓનરાઈન પોભા બયલા ભાટેની વલગતો આ વાથ ેવાભેર છે.  

2. આ મોજના ભાટે વલદ્યાથીએ લા ૨૦૨૦-૨૧ભાાં સ્નાતક અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલરે શોલો જોઈએ તથા 

રયલાયની લાવિક આલક ભમાાદા રૂ. ૪.૫૦ રાખ શોલી જોઇમે.  

3. વલદ્યાથીએ ઓનરાઈન પોભા https://scholarships.gujarat.gov.in/ ય યજીસ્રેળન કયી બયલાનુાં યશળેે.  

4. યજીસ્રેળન કયતા શરેા વલદ્યાથીએ નોટીવ ફોડા ય આેરી ફધી વલગતો જેતે રાઇન ય ક્રીક કયી 

લાાંચી રેલી તથા ત્માયફાદ જ  ન રાઇન યજીસ્રેળન કયવુાં.  

5. ઓનરાઇન યજીસ્રેળન ભાટે  https://scholarships.gujarat.gov.in/ લેફવાઇટ ય રોગ-ઇન થલાનુાં 

યશળેે.  

6. નોટીવ ફોડા ય દળાાલેર “New Registration” ય ક્રીક કયો.  

7. પ્રથભ લખત યજીસ્રેળન ભાટે વલદ્યાથીએ “If you have not registered plz. Click for Registration” ય 

click કયલાનુાં યશળેે.  

8. First Time Registration ય દળાાલેર રાગ ુડતી ફધી વલગતો બયી, ભોફાઈર નાંફય એન્ટય કયી Get 

Password ય ક્રીક કયો. યજીસ્ટય થમેરા ભોફાઈર નાંફય ય Password આલળ ેજેના લડ ે વલદ્યાથીએ 

રોગ ઇન થલાનુાં યશળેે. (વલદ્યાથીએ ભોફાઈર નાંફય ોતાનો જ આલો, અન ેવભગ્ર અભ્માવક્રભનાાં 

વભમગાા દયમ્માન ફદરલો નશી, બવલષ્મભાાં એજ નાંફય ય SMS દ્વાયા ભારશતી ભોકરલાભાાં આલળ)ે. 

9. રોગ ઇન થમા છી વલદ્યાથીએ પોભાભાાં વનમત કયેર જગ્માએ ોતાનો પોટો અન ેવશી અરોડ કયલાની 
યશળેે. પોટો અને વશી .jpg /.jpeg  પોમેટમા ં હોવા જોઈએ અને મહિમ 500 kb સાઈઝની હોવી 

જોઈએ. 

10. રોગ ઇન થમા છી ભાાંગલાભાાં આલેર વલગતો બયલાની યશળેે અને જરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ કયલાના 

યશળેે. વલદ્યાથીઓએ ોતાના ઓયીજીનર દસ્તાલેજ સ્કેન કયીને ઓનરાઈન પોભા વાથે અરોડ 

કયલાના યશળેે. અોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો. jpg /.jpeg  પોમેટમા ંહોવા જોઈએ અને દરેક 

દસ્તાવેજ મહિમ 500 kb સાઈઝની હોવી જોઈએ. 

11. વલદ્યાથીએ પ્રલેળ ભેવ્મા ત્માય છીના ક્રવભક ળૈક્ષણણક લાભાાં રીન્યઅુ શિષ્યવશૃિ ભેલલા ભાટે 

અગાઉ જે લે વળષ્મવવૃિ ભી શોમ તે યીક્ષાભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦ %માર્કસષ સારે્થ ઉિીિષ ર્થવાનુ ં

યશળેે અન ેજે તે ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના નીવત વનમભો પ્રભાણે જે તે ળૈક્ષણણક લાભાાં ઓછામા ંઓછી ૭૫ %

હાજરી શોલી જરૂયી યશળેે. જે અંગે વાંસ્થાનુાં પ્રભાણત્ર જરૂયી છે. (પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે) 

https://scholarships.gujarat.gov.in/
https://scholarships.gujarat.gov.in/


12. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુાં નાિંાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (આકારિી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)નુાં આલકનુાં 

પ્રભાણત્ર ભાભરતદાય અથલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયી ાવેથી ભેલલાનુાં યશળેે. વલદ્યાથીએ 

આલાના વેલ્પ ડીકરેયેળનભાાં લારી (ભાતા-વતા)ની આલકની વલગતો આલાની યશળેે.  

13. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુાં નાિંાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (આકારિી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)નુાં ઇન્કભટેક્ષ રયટના 

અથલા ઇન્કભટેક્ષ રયટના ન બયેર શોમ તઓેએ “ આવકવેરાને ાત્ર આવક નર્થી હોવાનુ ં સેલ્પ 

ડીર્કેરેિન” આલાનુાં યશળેે. (પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે) 

14. જે વાીઓની નાિંાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ (આકારિી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)ની આવક રૂ. ૨.૫૦ ાખર્થી 

વધારે હિે તેમને પરજજયાત ઇન્કમટેક્ષ રરટનષ જોડવાનુ ંરહિેે. 

15. વલદ્યાથી જે વાંસ્થાભા પ્રલેળ ભેલ ે તે વાંસ્થાના આચામાશ્રી ાવેથી વાંસ્થાના રેટયશડે ય પ્રભાણત્ર 

ભેલીન ેયજુ કયલાનુાં યશળેે . 

16. વેલ્પ ડીક્રેયેળન, વાંસ્થાના આચામાશ્રી ાવેથી ભેલલાન ુ પ્રભાણત્ર તથા આલકના પ્રભાણત્રનુાં 

પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે. 

17. ભાંજૂય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયેકટ ફેનીપીટ રાન્વપય 

(DBT) શઠે વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીએ નળેનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ખાત ુાં ખોરાલલાનુાં યશળેે અન ે

આ ફેન્ક ખાતા વાથ ે વલદ્યાથીએ ોતાનો આધાય નાંફય જોડલાનો (seeding) યશળેે .વલદ્યાથીએ ોતાના 

આધાયનાંફયની વલગત ઓનરાઈન અયજીભાાં આલાની યશળેે. 

18. આ મોજનાના અભર ભાટે યાજ્મબયભાાં ૨૭૮ શલે્ વેન્ટયો ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે. વલદ્યાથીઓએ 

ોતાના અભ્માવક્રભન ે વાંફાંવધત નજીકના શલે્ વેન્ટય ખાત ે જઈ અવર પ્રભાણત્રોની ચકાવણી 
કયાલલાની યશળેે અન ેચકાવણી ફાદ અયજી ત્રક અન ેદસ્તાલેજોનો એક વેટ શલે્ વને્ટય ખાત ેજભા 
કયાલલાનો યશળેે .શલે્ વેન્ટય ખાત ે અયજી જભા કયાલીને Acknowledgement Receipt ભેલલાની 
યશળેે. શલે્ વેન્ટય ખાત ેઅયજી ચકાવણી કયાલેર શળ ેઅને તેની Acknowledgement Receipt ભેલરે 

શળ ેએજ વલદ્યાથીઓની અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળ.ે 

19. તફીફી અભ્માવક્રભભાાં ભાત્ર MBBS અભ્માવક્રભ જ અને અન્મ તભાભ અભ્માવક્રભ જેલા કે ડને્ટર ,

નવવિંગ ,રપઝયોથેયેી ,આયલેુદ લગેયેનો વભાલેળ ેયાભેડીકરભાાં અભ્માવક્રભભાાં કયલાભાાં આલળે. 

20. ેયાભેડીકર ,તફીફી ,ઈજનેયી લગેયેભાાં સ્લવનબાય અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલનાયન ેજ ટયળુન પીના 

૫૦% અથલા ભશિભ ભમાાદાભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે.  

21. શવદ્યાર્થીઓએ રજીસ્રેિન કરાવ્યાના ૧૫ રદવસમા ંસફંશંધત અભ્યાસક્રમના નજીકના હલે્ સેન્ટર ખાતે 

જઈ દસ્તાવેજોની ચકાસિીની કાયષવાહી પિુષ કરાવવાની રહિેે . 

22. ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીએ આ મોજનાભાાં અગાઉ અયજી ન કયેર શોમ અન ેફીજા લાથી વળષ્મવવૃિ 

ભેલલા ભાાંગતા શોમ એ વલદ્યાથીઓએ જ “Delayed Application” ય ઓનરાઈન પોભા બયલાનુાં યશળેે. 



ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓન ેચાલ ુલા ભાટેની જ વશામ ભલાાત્ર થળે. અગાઉના લા ભાટે કોઈ 

વશામ ભલાાત્ર થળે નરશ. 

23. મોજનાની લધ ુભારશતી શલે્ રાઈન નાં ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧(૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦ દયમ્માન) યથી ભી 

ળકળ ેઅન ેcmss-kcg@gujgov.edu.in  યથી ભી યશળેે. 

______________________________________________________________________________ 

પ્રર્થમવાર અરજી કરતા શવદ્યાર્થીઓએ જોડવાના ર્થતા દસ્તાવેજોની સચૂી 

 

 આધાયકાડાની સ્વપ્રમાણિત નકર 

 ધોયણ ૧૨ ાવ કમાાની ભાકાળીટની સ્લપ્રભાણણત નકર 

 ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર ની સ્લપ્રભાણણત નકર 

 ડીગ્રી અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલળે વવભવતના રટેયની સ્વપ્રમાણિત નકર, 

 ટયળુન પી બમાાની તભાભ શોંચની સ્વપ્રમાણિત નકર 

 વેલ્પ ડીક્રેયેળન  )અવરભાાં(  

 લારીની આલકનુાં પ્રભાણત્ર (ભાભરતદાય અથલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયીનુાં)ની સ્વપ્રમાણિત 

નકર, 

 ઇન્કભટેક્ષ યીટનાની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેનુાં વેલ્પ 

રડક્રેયેળન (અવરભાાં). 

 વાંસ્થાના આચામાશ્રીનુાં વાંસ્થાના રેટયશડે ય પ્રભાણત્ર (અવરભાાં), 
 નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબકુના પ્રથભ ાનાની સ્વપ્રમાણિત નકર  

 વલદ્યાથીએ જે ગ્રુ વવરેક્ટ કયી અયજી કયી છે તેનાાં પ્રભાણત્રની નકર/કેન્વરડ ચેક 

 

 

રીન્યઅુ અરજી કરતા શવદ્યાર્થીઓએ જોડવાના ર્થતા દસ્તાવેજોની સચૂી 

 

 વલદ્યાથીના અગાઉના લાની ભાકાળીટની (વેભેસ્ટય વીસ્ટભ શોમ તો ફન્ન ેવેભેસ્ટયની ભાકાળીટ) નકર 

(સ્લપ્રભાણણત) 

 ટયળુન પી બમાાની તભાભ શોંચની સ્લપ્રભાણણત નકર (અવરભાાં) 

 લારીની આલકનુાં પ્રભાણત્ર (ભાભરતદાય અથલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયીનુાં) સ્લપ્રભાણણત નકર, 

 વાંસ્થાના આચામાશ્રીનુાં વાંસ્થાના રેટયશડે ય રયન્યઅુરનુાં પ્રભાણત્ર (અવરભાાં), 

 નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબકુના પ્રથભ ાનાની સ્લપ્રભાણણત નકર/કેન્વરડ ચેક 



 ઇન્કભટેક્ષ યીટનાની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેનુાં વેલ્પ 

રડક્રેયેળન (અવરભાાં). 

 વલદ્યાથીએ જે ગ્રુ વવરેક્ટ કયી અયજી કયી છે,તેનાાં પ્રભાણત્રની નકર 

શવદ્યાર્થીએ જે ગ્રુ શસેર્કટ કરી અરજી કરી છે,તેના ંપ્રમાિત્રની નક તેમિે રજુ કરવાની રહિેે તેની યાદી 

નીચે મજુફ છે. (શવદ્યાર્થીને ાગ ુડતા પ્રમાિત્રો જ રજુ કરવાના રહિેે.) 

a) શ્રવભક કાડા 

b) વેવનક લેરપેંય ફોડાનુાં વક્ષભ અવધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર 

c) વલકરાાંગતાનુાં વક્ષભ અવધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર 

d) જાવતનુાં વક્ષભ અવધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર 

e) ભાતા વતા અરગ થમાના યુાલા (કોટાનો ચકુાદો) 

f) ભાતા/વતાનુાં ભયણનુાં પ્રભાણત્ર  

g) અનાથ આશ્રભનુાં પ્રભાણત્ર 

h) વલધલા શોલાનુાં પ્રભાણત્ર 

i) ત્મકતા શોલાનુાં રૂ.૧૦૦ના સ્ટેભ ેય ય એરપડવેલટ   

 

 આ ઉરાતં શવદ્યાર્થીની અરજી મજુંર કરવા જરૂર જિાય તો કચેરી શવદ્યાર્થીના રરિામ તર્થા કૌટંુણફક 
આવકને ગતા વધારાના દસ્તાવેજો માગંી િકે છે . 

 


