માનનીય મખ્ુ યમંત્રીશ્રી શષ્યવ ૃશિ યોજના
(ળવષ-૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯માં પ્રળે મેલળે અને આ યોજનામાં અગાઉ
અરજી ન કરે  ષોય એ શળદ્યાથીઓ માટે ની સ ૂચનાઓ)
ઠયાલ ક્રભાાંક: યચ/૧૦૨૦૧૪/UOR-૬/ખ
1. ઉક્ત ઠયાલભાાં દળાાલેર કોઈ-ણ એક કે લધુ ગ્રુભાાં આલતા વલદ્યાથીઓ ભાટે “ભાનનીમ મુખ્મભાંત્રીશ્રી
વળષ્મવ ૃવિ મોજના”ભાાં ઓપરાઈન પોભા બયલા ભાટેની વલગતો આ વાથે વાભેર છે .
2. જે વલદ્યાથીએ લા-૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ પ્રલેળ ભેલેર અને આ મોજનાભાાં અગાઉ અયજી
ન કયે ર શોમ એ વલદ્યાથીઓએ જ ઓપરાઈન પોભા બયલાનુ ાં યશેળે. આ લે પ્રલેળ ભેલેર
વલદ્યાથીઓ અને યીન્યુઅરના વલદ્યાથીઓએ ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે.
3. આ મોજના ભાટે વલદ્યાથીએ લા ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ભાાં સ્નાતક અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલેર
શોલો જોઈએ તથા રયલાયની લાવિક આલક ભમાાદા રૂ. ૪.૫૦ રાખ શોલી જોઇએ.
4. વલદ્યાથી જે વાંસ્થાભા અભ્માવ કયતા શોમ તે વાંસ્થાના આચામાશ્રી ાવેથી વાંસ્થાના રેટયશેડ ય
પ્રભાણત્ર ભેલીને યજુ કયલાનુ ાં યશેળે .વલદ્યાથીએ વળષ્મવ ૃવિ ભેલલા ભાટે જે લા ભાટે અયજી કયે
તેના અગાઉના લેની યીક્ષાભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% ભાક્વા વાથે ઉિીણા થલાનુ ાં યશેળે અને જે તે
ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના નીવત વનમભો પ્રભાણે જે તે ળૈક્ષણણક લાભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૭૫% શાજયી શોલી
જરૂયી યશેળે. જે અંગે વાંસ્થાનુ ાં પ્રભાણત્ર જરૂયી છે . (પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે )
5. વલદ્યાથીએ https://scholarships.gujarat.gov.in/ યથી પોભા ડાઉનરોડ કયી ઓફાઈન અયજી
કયલાની યશેળે.
6. ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓને ચાલુ લા ભાટેની જ વશામ ભલાાત્ર થળે. અગાઉના લા ભાટે
કોઈ વશામ ભલાાત્ર થળે નરશ.
7. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુ ાં નાણાકીય ળવષ ૨૦૧૮-૧૯નુ ાં આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર ભાભરતદાય અથલા
તાલુકા વલકાવ અવધકાયી ાવેથી ભેલલાનુ ાં યશેળ.ે વલદ્યાથીએ આલાના વેલ્પ ડેકરેયેળનભાાં લારી
(ભાતા-વતા)ની આલકની વલગતો આલાની યશેળે.
8. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુ ાં નાણાકીય ળવષ ૨૦૧૮-૧૯નુ ાં ઇન્કભટેક્ષ રયટના અથલા ઇન્કભટેક્ષ રયટના
બયલાાત્ર ન શોમ તેઓએ “ આલકલેયાને ાત્ર આલક નથી શોલાનુ ાં વેલ્પ ડીક્રેયેળન” આલાનુ ાં યશેળ.ે
(પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે )
9. જે લારીઓની નાણાકીય ળવષ ૨૦૧૮-૧૯ની આલક રૂ. ૨.૫૦ રાખથી લધાયે શળે તેભને પયજજમાત
ઇન્કભટેક્ષ રયટના જોડલાનુ ાં યશેળે.

10. વેલ્પ ડેકરેયેળન, વાંસ્થાના આચામાશ્રી ાવેથી ભેલલાનુ પ્રભાણત્ર તથા આલકના પ્રભાણત્રનુ ાં
પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે .
11. ભાંજૂય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયે કટ ફેનીપીટ ટ્રાન્વપય
(DBT) શેઠ વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીએ નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ખાતુ ાં ખોરાલલાનુ ાં યશેળે અને
આ ફેન્ક ખાતા વાથે વલદ્યાથીએ ોતાનો આધાય નાંફય જોડલાનો (seeding) યશેળે
12. વલદ્યાથીએ પોભા બમાા ફાદ યાજ્મબયભાાં આલેર ૧૭૬ શેલ્ વેન્ટયો ૈકી ોતાના અભ્માવક્રભને વાંફવાં ધત
નજીકના શેલ્ વેન્ટય ખાતે અવર દસ્તાલેજોની ચકાવણી કયાલલાની યશેળે અને અયજી વાથે નીચે
જણાલેર સ્લપ્રભાણણત દસ્તાલેજો જભા કયાલલાના યશેળે. Acknowledgement Receipt ભેલલાની
યશેળે. શળદ્યાથીઓ કેશીજી કચેરી ખાતે પણ રૂબરૂ ફોમષ જમા કરાળી કે.


આધાયકાડા ની સ્ળપ્રમાણણત નકર



ધો-૧૨ ાવ કમાાની ભાકા ળીટની સ્ળપ્રમાણણત નકર



ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની સ્ળપ્રમાણણત નકર



ડીગ્રી અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલેળ વવભવતનો રેટયની સ્ળપ્રમાણણત નકર



વેલ્પ ડેકરેયેળન(અશમાં)



વલદ્યાથીના અગાઉના લાની તભાભ ભાકા ળીટની (વેભેસ્ટય વીસ્ટભ શોમ તો ફધા વેભેસ્ટયની
ભાકા ળીટ) નકર (સ્ળપ્રમાણણત)



ટયુળન પી બમાાની તભાભ શોંચની સ્લપ્રભાણણત નકર (અશમાં)



લારીની આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર (ભાભરતદાય અથલા તાલુકા વલકાવ અવધકાયીનુ)ાં સ્ળપ્રમાણણત નકર,



વાંસ્થાના આચામાશ્રીનુ ાં વાંસ્થાના રેટયશેડ ય પ્રભાણત્ર (અશમાં),



નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબુકના પ્રથભ ાનાની સ્ળપ્રમાણણત નકર/કેન્વરડ ચેક



ઇન્કભટેક્ષ યીટનાની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુ ાં
વેલ્પ રડક્રેયેળન (અશમાં).

 વલદ્યાથીએ જે ગ્રુ વવરેક્ટ કયી અયજી કયી છે ,તેનાાં પ્રભાણત્રની નકર તેભણે યજુ કયલાની યશેળે તેની માદી
નીચે મુજફ છે . (વલદ્યાથીને રાગુ ડતા પ્રભાણત્રો જ યજુ કયલાના યશેળે.)
a) શ્રવભક કાડા (ચાલુ લાન)ુ ાં
b) વૈવનક લેરપેંય ફોડા ન ુ ાં વક્ષભ અવધકાયીનુ ાં પ્રભાણત્ર
c) વલકરાાંગતાનુ ાં વક્ષભ અવધકાયીનુ ાં પ્રભાણત્ર(ચાલુ લાન)ુ ાં
d) જાવતનુ ાં વક્ષભ અવધકાયીનુ ાં પ્રભાણત્ર

e) ભાતા વતા અરગ થમાના ુયાલા (કોટા નો ચુકાદો)
f) ભાતા/વતાનુ ાં ભયણનુ ાં પ્રભાણત્ર
g) અનાથ આશ્રભનુ ાં પ્રભાણત્ર
h) વલધલા શોલાનુ ાં પ્રભાણત્ર (ચાલુ લાન)ુ ાં
i)

ત્મકતા શોલાનુ ાં રૂ.૧૦૦ના સ્ટે ભ ેય ય એરપડેવલટ (ચાલુ લાન)ુ ાં

13. તફીફી અભ્માવક્રભભાાં ભાત્ર MBSS અભ્માવક્રભ જ અને અન્મ તભાભ અભ્માવક્રભ જેલા કે ડેન્ટર ,
નવવિંગ ,રપઝયોથેયેી ,આયુલદ
ે લગેયેનો વભાલેળ ેયાભેડીકરભાાં અભ્માવક્રભભાાં કયલાભાાં આલળે.
14. ેયાભેડીકર ,તફીફી ,ઈજનેયી લગેયેભાાં સ્લવનબાય અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલનાયને જ ટયુળન પીના
૫૦% અથલા ભશિભ ભમાાદાભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે.
15. મોજનાની લધુ ભારશતી શેલ્ રાઈન નાં.૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧(૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦
દયમ્માન) યથી ભી ળકળે અને cmsskcg2019@gmail.com યથી ભી યશેળે.

