િશષ્ય� ૃિ� પરત કરવા માંગતા હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ માટ� અગત્યની �ુચના
માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િશષ્ય� ૃિ� યોજના અતગર્ત િશષ્ય� ૃિ�
મેળવેલ હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ અન્ય કોઈ યોજના હ�ઠળ િશષ્ય� ૃિ� મેળવી શકતા
નથી. આથી િવદ્યાથ�ઓને અન્ય જગ્યાએથી વ�ુ િશષ્ય� ૃિ� સહાય િશષ્ય� ૃિ� �પે
મળતાં તેઓએ માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િશષ્ય� ૃિ� યોજના હ�ઠળ મળે લ િશષ્ય� ૃિ�
પરત કરવાની રહ� છે .
જો કોઈ િવદ્યાથ�ને માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િશષ્ય� ૃિ� યોજના
હ�ઠળ મળે લ િશષ્ય� ૃિ� પરત કરવાની થતી હોય તેવા �કસ્સામાં નીચેની �ુચનાઓ
ધ્યાને લેવાની રહ�શે.
A.

િવદ્યાથ�એ અન્ય �ોતમાંથી િશષ્ય� ૃિ� મળે તેના ૩૦ �દવસમાં આ
યોજના હ�ઠળ મળે લ િશષ્ય� ૃિ�ની �ુર��રુ � રકમ પરત કરવાની રહ�શ.ે

B.

િવદ્યાથ�એ આ યોજના હ�ઠળ મેળવેલ િશષ્ય� ૃિ�ની રકમ પરત કરવા
િનયત પત્રકમાં અર� કરવાની રહ�શે.

C.

િવદ્યાથ�એ િનયત અર� સાથે િશષ્ય� ૃિ�ની �ુર� રકમનો “Knowledge
Consortium of Gujarat” ના નામનો અમદાવાદ ખાતે �ુકવવા પાત્ર
ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ જોડવાનો રહ�શે.

D.

િવદ્યાથ�એ િનયત ન�ુનામાં અર� અને ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ નીચેના સરનામે
�બ�માં જમા કરાવવાના રહ�શે.
માનનીય �ુખ્યમંત્રીશ્રી િશષ્ય� ૃિ� યોજના અમલીકરણ સેલ
િનયામકશ્રી, ટ� કિનક્લ િશક્ષણની કચેર�,
બ્લોક નં: ૦૨ , ત્રી� માળ,
ડૉ �વરાજ મહ�તા ભવન,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Hon. Chief Minister Scholarship Scheme, Gujarat State
1. Name of Applicant:

2 Permanent Address :

Application form for Returning Scholarship

_____________________________________________________________
(Surname)
(Name)
( Father’s Name)
____________________________________________________________
______________________________Ta:____________________________
Di:__________________________Pin:_____________________________

3

Contact Detail:

(M)_________________________(R)______________________________
E-Mail: ______________________________________________________

4

HSC Seat No:________________ Stream:________________Overall Percentile:______________

5

Details of Scholarship Received:
Amount Received: Rs ______________ (In Words______________________________________)
Name of Bank :____________________________________ Branch:______________________
Saving Account No:________________________________

IFSC Code:____________________

6

Name of university:______________________________________________________________

7

Name of Institution: ______________________________________________________________

8

Type of Institution:_______________________________________________________________

9

Name of Course:_________________________________________________________________

10 Details of Demand draft ( Full amount of Scholarship)
In Favour of: Knowledge Consortium of Gujarat
Demand Draft No:________________________

Payable at : Ahmedabad

Issuing Bank:_____________________________
Amount:________________________________

Issue Date: ____________________________

11 Reason for Returning Scholarship: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12 Undertaking:
I _____________________________the undersigned returning my scholarship amount in total
and I know that I will not receive the scholarship under this scheme in future.
_______________________________
(Name and Counter Sign of Parent/Guardian)
Place:
Date:

___________________________
(Name and Sign of Student)
Verified and Approved by
CMSS cell

