Frequently Asked Questions
1.

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજના નો લાભ લેવા માટ કોણ અર

કર શક ?

યોજનાનો લાભ ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર

માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાંધીનગર અથવા અન્ય માન્ય બોડર્ની ગુજરાત રાજયમાં
આવેલી શાળાઓમાંથી ચાલુ શૈક્ષિણક વષેર્ (Current Academic Year) ધોરણ ૧૨

HSC (િવ ાન પર્વાહ અથવા સામાન્ય પર્વાહ) ની પરીક્ષા પાસ કરીને નાતક
અભ્યાસકર્મમાં પર્વેશ મેળવનાર તથા િશક્ષણ િવભાગના તા. ૨૩/૦૭/૨૦૧૪ ના
ઠરાવમાં જણા યા મુજબની પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓ આ યોજનાનો લાભ
મેળવવા અર
2.

માનનીય

કર શક છે .

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજનાનો લાભ લેવા માટની પા તા (Eligibility)

ુ છે ?
જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાનો લાભ નીચે જણાવેલ તમામ શરતો

સંતોષતા હોય તેવા િવ ાથીર્ઓને મળી શકે છે .


ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ ર માધ્યિમક િશક્ષણબોડર્, ગાંધીનગરની તથા
અન્ય માન્ય બોડર્ની ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા ગુજરાત રાજ્યમાંથી પાસ કરનાર



િપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- (અંકે

િપયા ચાર લાખ પચાસ હજાર પ ૂરા) સુધીની

વાિષર્ક આવક (માતા-િપતા/વાલીની આવક તથા તેઓની
િમલકતોમાંથી તથા અન્ય તમામ પર્કારના

ં
થાવર-જગમ

ોતોમાંથી થયેલ કુલ આવક)

ધરાવતા વાલીઓના સંતાનો


નાતક અભ્યાસકર્મમાં અભ્યાસ માટે પર્વેશ મેળવનાર



ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ તથા અન્ય માન્ય
બોડર્ના ગુજરાત રાજ્યમાંથી ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષામાં સફળ થયેલ,
(અ) િવ ાન પર્વાહના સૌથી વધારે ગુણ ધરાવતા ચાર પસર્ન્ટાઇલ સુધીના
િવ ાથીર્ઓ અને
(બ) સામાન્ય પર્વાહના સૌથી વધારે ગુણ ધરાવતા એક પસર્ન્ટાઇલ સુધીના
િવ ાથીર્ઓ.

3.

ધોરણ-12 ની પર

ામાં કયા િવષયોના માકસ પસ ટાઇલની ગણતર માં યાનમાં

લેવાશે ?
જવાબ:

-તે સંબિં ધત બોડર્

ારા િવ ાથીર્ને ધોરણ-૧૨માં આપવામાં આવતા તમામ

િવષયોના (થીયરી તથા પર્ેકટીકલ) Overall પસર્ન્ટાઇલ ગણતરીમાં લેવાશે.
4.

-2માં જણા યા િસવાય અ ય કોને માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજનાનો

લાભ મળ શક?
જવાબ: પર્ -૨માં જણા યા મુજબની પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓ ઉપરાંત ૫૦% થી ઓછો
મિહલા સાક્ષરતા દર ધરાવતા ૫૦ તાલુકાઓની શાળાઓમાંથી ૭૫% (પરસન્ટે જ)
થી વધારે ગુણથી પરીક્ષા પાસ કરી

નાતક અભ્યાસકર્મમાં પર્વેશ મેળવનાર

કન્યાઓ માટે વધારાની ૫૦૦ િશ યવ ૃિ ઓની માતા-િપતા/વાલીની આવક મયાદા
યાને લીધા િસવાય મેરીટના આધારે નીચે મુજબ જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે .
o ધોરણ-૧૨ િવ ાનપર્વાહ ÔએÕ

ુ Ð ૧૫૦ િવ ાથીર્નીઓ
પ

o ધોરણ-૧૨ િવ ાનપર્વાહ ÔબીÕ

ુ Ð ૫૦ િવ ાથીર્નીઓ
પ

o ધોરણ-૧૨ સામાન્યપર્વાહ - ૩૦૦ િવ ાથીર્નીઓ
ુ રાત રા યના વતની હોય અને
જ

૫.

ુ ધ, આતંકવાદ, ન સલવાદ

વા કારણોસર

ફરજ દર યાન માયા ગયા હોય અથવા કાયમી િવકલાંગ થયા હોય તેવા ભારતીય
સેનાના, ક ીય ક રા યના અધલ કર
પોલીસદળોના અને
ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

દળોના, ક ીય ક રા ય અનામત

ુ રાત પોલીસદળના જવાનોના સંતાનો માટ માનનીય
જ
ંુ જોગવાઈ છે ?

યોજનામાં

જવાબ: ગુજરાત રાજ્યના વતની હોય અને યુધ્ધ,આતંકવાદ નક્સલવાદ

વા કારણોસર

ફરજ દરમ્યાન માયાર્ ગયા હોય અથવા કાયમી િવકલાંગ થયા હોય તેવા ભારતીય
સેનાના, કેન્દર્ીય કે રાજ્યના અધર્લ કરી દળોના, કેન્દર્ીય કે રાજ્ય અનામત
પોલીસદળોના અને ગુજરાત પોલીસદળના જવાનોના સંતાનોએ ધોરણ-૧૨ની
પરીક્ષામાં ૭૫% (પરસન્ટે જ) કે તેથી વધુ ગુણ મેળ યા હશે તો વાલીની આવક
મયાદા યાને લીધા િસવાય આ યોજના અંતગર્ત િશ યવ ૃિ
6.

માનનીય
જવાબ:

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

કુટુંબની વાિષર્ક આવક
સંતાનોને(

-4 અને

મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ
7.

ંુ માનનીય

મળવાપાતર્ થશે.

યોજનાનો લાભ કોને ન મળ શક?
. સાડા ચાર લાખથી વધુ હોય તેવા વાલીઓના

- 5 માં જણા યા મુજબના િવ ાથીર્ઓ િસવાય) માનનીય
યોજનાનો લાભ મળવાપાતર્ રહેશે નહી.

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજના સાથે અ ય િશ ય ૃિ

નો લાભ લઈ

શકાય ?
જવાબ: રાજ્ય સરકાર/ કેન્દર્ સરકાર કે અન્ય કોઈ યોજના હેઠળ િશ યવ ૃિ

કે ફી-

રીઈમ્બસર્મેન્ટ મેળવનાર િવ ાથીર્ઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાતર્ નથી.
8.

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજનામાં અનામત કટગર િવ ાથીર્ઓ માટે

જોગવાઈ છે ?
જવાબ: અનુસ ૂિચત જાિત, અનુસ ૂિચત જનજાિત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્
અને શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓ માટે કુલ લાભાથીર્ સંખ્યાની
ટકાવારીમાં િનયમ મુજબ ભરતી સમયે રાખવામાં આવતી ટકાવારી

ટલી િશ યવ ૃિ

સંખ્યા આ યોજનામાં અનામત રહેશ.ે
9.

સરકાર / ા ટડ સં થાઓમાં
િશ ય ૃિ

મળવાપા

વેશ મેળવનાર િવ ાથ ઓને આ યોજના હઠળ કટલી

થાય ?

જવાબ: મેરીટમાં આવતા અને પાતર્તા ધરાવતા સરકારી / ગર્ાન્ટે ડ કોલેજોમાં પર્વેશ
મેળવનાર

િવ ાથીર્ઓને દર વષેર્

૫૦૦૦/- િશ યવ ૃિ

મળવાપાતર્ થશે.

ંુ

10.

વિનભર અભ્યાસકર્મમાં
િશ ય ૃિ
જવાબ:

મળવાપા

વેશ મેળવનાર િવ ાથ ઓને આ યોજના હઠળ કટલી

થાય ?

ુ ર
મેરીટમાં આવતા અને પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓને ઉચ્ચ િશક્ષણના હેતસ
-તે વિનભર્ર અભ્યાસકર્મ (તબીબી અભ્યાસકર્મો િસવાયના) માટે િનયત થયેલ
વાિષર્ક ટ ૂશન ફી ની ૫૦% રકમ અથવા િપયા ૫૦૦૦૦ તે બે પૈકી
હોય તેટલી િશ યવ ૃિ

ઓ ં

મળવાપાતર્ થશે.

ુ ર
મેરીટમાં આવતા અને પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓને ઉચ્ચ િશક્ષણના હેતસ
-તે વિનભર્ર તબીબી અભ્યાસકર્મો માટે િનયત થયેલ વાિષર્ક ટ ૂશન ફી ની
ઓ ં હોય તેટલી િશ યવ ૃિ

૫૦% રકમ અથવા િપયા ૨૦૦૦૦૦ તે બે પૈકી
મળવાપાતર્ થશે.
11.

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજનામાં િશ ય ૃિ

ર

ુ લ
અ

ગે

ંુ શરત છે ?

જવાબ: િવ ાથીર્એ પર્વેશ મેળ યા પછીના કર્િમક શૈક્ષિણક વષમ
ર્ ાં રીન્યુઅલ િશ યવ ૃિ
મેળવવા માટે અગાઉ

વષેર્ િશ યવ ૃિ

મળી હોય તે પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા

૫૦ % (પસર્ન્ટેજ) માકર્સ મેળવવાના રહેશે.
12.

િવ ાથ

િશ ય ૃિ

મેળવવા માટ અથવા િશ ય ૃિ

ચા ુ રાખવા માટ કયા

સંજોગોમાં ગે રલાયક ઠરશે?
જવાબ: િશ યવ ૃિ

મેળવનાર કોઈ િવ ાથીર્ સામે શૈક્ષિણક સં થાના નીિત િનયમો અથવા

નૈિતક ધોરણો પર્માણે ગંભીર ગેરિશ ત િવષયક કાયર્વાહી થશે તો આવો િવ ાથીર્
િશ યવ ૃિ

મેળવવા માટે અથવા િશ યવ ૃિ

ચાલુ રાખવા માટે ગેરલાયક ઠરશે.

જો કોઈ િવ ાથીર્એ ખોટી િવગતો, ખોટું આવકનુ ં પર્માણપતર્ મેળવીને કે અન્ય કોઈ
રીતે ખોટી િવગતો રજુ કરીને કે છે તરિપંડીથી િશ યવ ૃિ
થશે તો િશ યવ ૃિ ની તમામ રકમ ૧૮% ના દં ડનીય

મેળવેલ છે તેવ ુ ં પર્ થાિપત
યાજ સિહત પરત જમા

કરાવવા ઉપરાંત કાયદે સરની કાયર્વાહી માટે પગલાં લેવામાં આવશે.
િશ યવ ૃિ

મેળવનાર િવ ાથીર્ઓની

તે શૈક્ષિણક સં થાના નીિત િનયમો પર્માણે

તે શૈક્ષિણક વષર્માં ઓછામાં ઓછી ૭૫ % હાજરી હોવી જ રી રહેશે.
14.

માનનીય

ુ યમં ી ી

િશ ય ૃિ

યોજનાનો

લાભ

લેવા

િવ ાથ ઓને

કયા

માણપ /દ તાવેજોની જ ર યાત રહશે?
જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાનો લાભ લેવા િવ ાથીર્ઓને નીચે મુજબનાં

માણપ /દ તાવેજોની નકલનો એક સેટ હ પ સે ટર ખાતે જમા કરાવવાના રહેશે.
(૧)

ધોરણ ૧૨ (HSC) ની માકર્શીટ

(૨)

શાળા છોડયાનુ ં પર્માણપતર્ ( LC / TC )

(૩)

િવ ાથીર્એ નાતક અભ્યાસકર્મમાં પર્વેશ મેળ યાનો એડિમશન લેટર અને ફી ભયાર્ની
રસીદ

(૪)

મામલતદાર ી/તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી પાસેથી મેળવેલ ું માતા-િપતા/વાલીની
વાિષર્ક આવકનુ ં પર્માણપતર્

(૫)

િનયામક ી, સૈિનક વે ફેર બોડર્ન ુ ં /સક્ષમ અિધકારીનુ ં

પર્માણપતર્ (કેન્દર્ીય કે

રાજ્યના અધર્લ કરી દળોના, કેન્દર્ીય કે રાજ્ય અનામત પોલીસદળોના અને ગુજરાત
પોલીસદળના જવાનોના સંતાનો માટે )
(૬)

અનુસિુ ચત જાિતના િક સામાં સીટી િજ લા પછાત વગર્ ક યાણ અિધકારી/ગર્ામ્ય માટે
સમાજ ક યાણ અિધકારી પંચાયત/તાલુકા િવકાસ અિધકારી (TDO)/ મામલતદાર ી
/ નાયબ મામલતદાર ી /રાજ્ય સરકાર

ારા અિધકૃત કરવામાં આવેલા અિધકારી

ારા આપવામાં આવેલ જાિત પર્માણપતર્
(7)

અનુસિુ ચત જનજાિતના િક સામાં જી લાના િવિજલન્સ ઓિફસર/ મામલતદાર ી /
નાયબ મામલતદાર ી/ િજ લા િવકાસ અિધકારી (DDO)/તકેદારી અિધકારી/રાજ્ય
સરકાર

ારા અિધકૃત કરવામાં આવેલા અિધકારી

ારા આપવામાં આવેલ જાિત

પર્માણપતર્
(8)

સક્ષમ સ ાિધકારીનુ ં જાિત

સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના િક સામાં
પર્માણપતર્

(9)

શારીિરક અશકતતા ધરાવતા િવ ાથીર્ના િક સામાં શારીિરક અશકતતા બાબતનુ ં
સક્ષમ સ ાિધકારીનુ ં પર્માણપતર્

(10)

.

ર૦

નાં નોન-જ્યુડીશીયલ

ટેમ્પ-પેપર

વાલી/િવ ાથીર્ન ુ ં એફીડેિવટ

પર

(વેબસાઈટ પરથી લાગુ પડત ું એફીડેિવટ મેળવી લેવ ુ ં )
15

િવ ાથ ઓએ ઉપર જણાવેલા લા ુ પડતા સંબિં ધત

માણપ

ઓન-લાઈન અર

સાથે કયા ફોમટમાં અને કટલી સાઈઝના અપલોડ કરવાના રહશે?
જવાબ: િવ ાથીર્ઓએ ઉપર જણાવેલા લાગુ પડતા સંબિં ધત પર્માણપતર્ ઓન-લાઈન અરજી
સાથે .pdf અથવા .jpeg ફોમેર્ટમાં (દરે ક દ તાવેજ મહતમ 500 Kb સાઈઝ/ ફોટો
15 Kb/ િવ ાથીર્ની સહી 15 Kb ) અપલોડ કરવાના રહેશે.
16

આ યોજનાનો લાભ લેવાની અર

કરતા પહલા બક ખા ુ ખોલાવ ંુ ફર યાત છે ?

જવાબ: આ યોજના હેઠળ મળનાર િશ યવ ૃિ ની રકમ િવ ાથીર્ના બેંક ખાતામાં જમા થતી
હોવાથી બેંક ખાતુ ખોલાવવુ ં ફરજીયાત છે .

િવ ાથીર્ઓએ બેંક ખાતુ ખોલાવેલ ન

હોય તેઓએ નવું બેંક ખાતુ ખોલાવી લેવાનુ ં રહેશે.
17

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાના અર

ફોમ

ાંથી મળશે ?

યોજના માટે તમામ િવ ાથીર્એ

http://scholarships.gujarat.gov.in/cmscholarships/ પર ઓનલાઈન
અરજી કરવાની છે .
19

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાના અર

ફોમ

ાં જમા કરાવવાના રહશે ?

યોજના માટે િવ ાથીર્એ ઓનલાઈન અરજી કયાર્

બાદ કરે લ ઓનલાઈન અરજીની િપર્ન્ટ કાઢી જ રી પર્માણપતર્ોની હે પ સેન્ટર ખાતે

ચકાસણી કરાવી પર્માણપતર્/દ તાવેજોની નકલનો એક સેટ હે પ સેન્ટર ખાતે જમા
કરાવવાનો રહેશે.
20

હ પ સે ટર

ગે ની મા હતી

ાંથી મળશે?

જવાબ: હે પ સેન્ટર અંગેની માિહતી વેબસાઈટ પર મુકેલ છે .
21

માનનીય

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

જવાબ: માનનીય મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાનો અમલ કોના ારા થશે ?
યોજના નો અમલ નોલેજ કોન્સોટ યમ ઓફ

ગુજરાત (KCG), પી.આર.એલ સામે, એલ.ડી.ઈજનેરી કોલેજ પાસે, અમદાવાદ
મારફત થશે.

