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શિષ્યવશૃિ યોજનાઓ ૨૦૨૦-૨૧ :  બી.ઈ .પ્રથમ વર્ષ 

૧. બી.ઈ.કેમિકલ ટેક્નોલોજી 

 ડાયઝ અન ેમિગિેન્ટ્સ લલમિટેડ 

 િોલલિર અન ેરબર ટેક્નોલોજી 

 ફાિાાસ્યટુટકલ ટેક્નોલોજી 

 ગ્લાસ અન ેસીરાિીક ટેક્નોલોજી 

      ૨.બી.ઈ.મિકેનીકલ એન્ટજીનીયરીંગ 

૩. બી.ઈ.ઈલેક્રીકલ એન્ટજીનીયરીંગ 

૪.બી.ઈ.એન્ટવાયરિેન્ટટલ સાયન્ટસ અન ેટેકનોલોજી 

યોજના માટેની 

જરૂરી  લાયકાતો 

સામાજજક અને આશથિક રીતે પછાત વર્ષના 

શવદ્યાથીઓ  માટે  

આશથિક રીતે પછાત વર્ષના 

શવદ્યાથીઓ માટે 

િરીક્ષા અન ેટકા  ધોરણ ૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે ઓછાિાાં 

ઓછા ૪૫ ટકા અન ેગજુકેટ અથવા જે.ઈ.ઈ .

ની િરીક્ષા 

ધોરણ ૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે 

ઓછાિાાં ઓછા ૪૫ ટકા અન ેગજુકેટ 

અથવા જે.ઈ.ઈ .ની િરીક્ષા 

કુટુાંબની આવક રૂ. ૨.૫૦ લાખ સધુી  રૂ. ૧૦.૦૦ લાખસધુી 

કોલેજ ફી ૧૦૦  % િાફી ૫૦ % ટકા િાફી 

છત્રાલય ફી ૧૦૦  % િાફી ૫૦ % ટકા િાફી 

જિવાની ફી ૧૦૦  % િાફી મવધાથીએ ભરવાની રહશેે  

િટરવહન ફી ૧૦૦  % િાફી ૫૦ % ટકા િાફી 

બીજા લાભો રૂ. ૫૦૦૦ જરુટરયાત િાંદ મવધાથીન ેિાઠય-

પસુ્તક િાટે સહાય 

લાગ ુનથી િડતુાં 

િરતો  :  

૧ .વગાખ ાંડિાાં ઓછાિાાં ઓછી ૭૫ ટકા હાજરી અને દરેક સત્રની િરીક્ષા પ્રથિ પ્રયત્ને િાસ કરવી જરૂરી 

૨.મવધાથીઓ દ્વારા િળેલ અરજીની યોગ્ય ચકાસણી કયાા બાદ છાત્રાલયની સમુવધા  આિવાિાાં આવશે 

૩.આ યોજનાનો લાભ કોઈિણ જ્ઞામતના મવધાથીને પ્રવેશ િળ્યાની તારીખ થી વધિુાાં વધ ુચાર વર્ા સધુી જ િળશે 

૪. કોલજેના સત્તાધીશોને લાગ ુિડેલ યોજના કોઈિણ સિયે બદલી શકે છે. 

૫. કોલજનાાં સત્તાધીશો દ્વારા  મવધાથીઓના ઇન્ટટરવ્ય ૂલેવાિાાં આવશે, તેિના દ્વારા જિા કરાવેલ દસ્તાવેજોની 

ચકાસણી કરવાિાાં આવશે અને િછી યોજનાનો લાભ આિવાિાાં આવશે  .  

૬.કોલજનાાં સત્તાધીશો દર વરે્ સત્રના અંતે મવધાથીઓનુાં કોલેજિાાં વતાણકુ, વગાખડની હાજરી અને િટરણાિની 

ચકાસણી કાયા બાદ આગળના સત્રિાાં યોજનાનો લાભ આિવાનુાં નક્કી કરવાિાાં આવશે  
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