


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગજુરાત,નવરગંપરુા,અમદાવાદ-૧૫ 
માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી શિષ્યવશૃિ યોજના 

       ગુજરાત રાજ્યમાં આવલેી િાળાઓમાંથી માન્ય બોર્ડની ધોરણ-૧૨ની શવજ્ઞાન અન ે સામાન્ય પ્રવાહની 

પરીક્ષામાં પાસ થયેલ અશત જરૂરરયાતમદં  એવા શવદ્યાથીઓન ેસ્નાતક અભ્યાસક્રમ માિે જરૂરી આર્થથક સહાય 

મળી રહે  તે હેતુથી િૈક્ષશણક વર્ડ ૨૦૧૭-૧૮માં  સ્નાતક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રથમ વર્ડમાં પ્રવેિ મેળવેલ 

શવદ્યાથીઓને  માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી શિષ્યવૃશિ યોજના  અંતગડત લાભ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. 
      શિક્ષણ શવભાગનાં તા ૦૧/૦૨/૨૦૧૮નાં ઠરાવમાં દિાડવ્યા મુજબ નીચે દિાડવેલ સાત કેિેગરીમાં આવતા  

પાત્રતા ધરાવતા શવદ્યાથીઓને લાભ મળવાપાત્ર રહેિે. 
     નીચ ેદિાડવલે સાત કિેગેરીમા ંઆવતા શવદ્યાથીઓ અરજી કરી િકિ.ે 
(૧)   રાજ્ય ૫૦% થી ઓછી મશહલા સાક્ષરતા દર ધરાવતા ૫૦ તાલુકાઓની િાળાઓમાંથી ધોરણ- ૧૨ 

પરરક્ષા પાસ કરનાર કન્યાઓ 
(૨)  ગુજરાત રાજ્યના વતની હોય અન ેયધુ્ધ,આતંકવાદ,નકસલવાદ જેવા કારણોસર ફરજો દરમ્યાન માયાડ ગયા 

હોય અથવા કાયમી શવકલાંગ થયા હોય તેવા ભારતીય સેનાના કેશન્િય કે રાજ્યના અધડલશ્કરી દળોના કેશન્િય ક ે

રાજ્ય અનામત પોલીસદળોના અને ગુજરાત પોલીસદળના જવાનોના સંતાનો 
(૩)  શ્રશમકકાર્ડ ધરાવતા શ્રશમક વાલીના ધોરણ ૧૨પછી ના કોઈપણ અભ્યાસક્રમ માં પ્રવિે મળેવે તેવા બાળકો; 
(૪)  ધોરણ ૧૨ પછીના કોઈપણ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેિ મેળવ ેતવેા ૪૦% થી વધુ શવકલાંગતા ધરાવતા વાલી ના 

બાળકો અથવા પોત ે૪૦% િકાથી  વધુ શવકલાંગતા ધરાવતા હોય તવેા બાળકો, 
(૫)  ધોરણ ૧૨ પછીના કોઈપણ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેિ મેળવ ેતેવી શવધવા મશહલાના બાળકો; 
(૬)  ધોરણ ૧૨ પછીના કોઈપણ અભ્યાસક્રમ માં પ્રવેિ મેળવે તેવા અનાથ બાળકો જેના માતા-શપતા બન્ને 

મરણ પામેલ હોય; 
(૭)  ધોરણ ૧૨ પછીના કોઈ પણ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેિ મેળવ ેર્ીવાસી/ત્યકતા મશહલાના બાળકો. 
     આ યોજના હેઠળ લાભ મળેવવા https://scholarships.gujarat.gov.in/પર  ઓનલાઈન અરજી  

કરી વેબસાઈિ પર દિાડવેલ હેલ્પસેન્િર મારફતે દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવી અરજી જમા કરવાની રહેિે.  આ 

યોજના અંગેની સંબશધત તમામ શવગતો  ઉક્ત વેબસાઈિ   https://scholarships.gujarat.gov.in/   

પરથી  મળી િકિે. ઓનલાઈન  અરજી  કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮, ૧૮:૦૦ કલાક છે.  
                                                                                     સીઈઓ, કસેીજી 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Knowledge Consortium of Gujarat, Navrangpura, Ahmedabad-15 

CM Scholarship Scheme (CMSS) 

                 With a view to provide financial  assistance to the very needy students for their 
higher studies, who got admission in first year of bachelor  courses in 2017-18 academic 

year after passing H.S.C. Science/General Stream examinations, Government of Gujarat 

decided to provide Scholarship under CM Scholarship Scheme.  
As per the Education Department resolution dated 01/02/2018, Students falling 

under mentioned seven category  having the eligibility of will get benefit under this 

scheme  

Students appearing in the following seven categories will be able to apply.  

(1)  Girls passing standard 12 examinations in 50 taluka schools having less than 50% 

female literacy rate 
(2)  Central or state paramilitary forces of Indian Army, who have been killed or have 

been permanently disabled due to war, terrorism, Naxalism, and the children of Gujarat 

Police personnel and Central or State Reserve Police Force 
(3)  Children who have access to any course after standard 12 of the labors who have 

labor card; 

(4)  Children of guardians who have more than 40% of children with disabilities or more 
than 40% of children with disabilities, who are enrolled in any courses after standard 12, 

(5)  Widows of women who are enrolled in any course after standard 12; 

(6)  Orphaned children who are enrolled in any course after standard 12 whose parents 
have both died; 

(7)  Admitted to any course beyond standard 12, children of Divorce / Immigrant women. 

 
          To avail benefit under this scheme, students can apply by submitting an online 

application at https://scholarships.gujarat.gov.in/  followed by verifying and submission of 

necessary documents to the nearest help Centre mentioned on the portal. All the details 
related to this scheme can be found on the website https://scholarships.gujarat.gov.in/. 

The last date for online application is 28/08/2018, 18:00 hours                      

                                                                                                               CEO, KCG 

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

