ર્ો. જીવરાજ મેહતા ઇન્સન્સ્ટ્ટટય ૂટ ઓફ ટેક્નોલોજી , મોગર, આણાંદ

2021 માટે “સારથિ” થિષ્યવ ૃથિ યોજના- ફક્ત પ્રિમ 50 વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે

જનરલ કેટેગરી / ઓ .બી .સી થવદ્યાિીઓ માટે

એસ. સી. /એસ. ટી. કેટેગરી થવદ્યાિીઓ માટે

(1)મેનેજમેન્ટ દ્વારા સારથિ યોજના માાં રજીસ્ટ્રેિન કરાવી MOA ( કરાર પત્ર ) માાં સાંબથાં ધતો એ સહમતી ની સ્ટ્વાક્ષરી કયાા બાદ રૂ. 15,000/ ની થિષ્યવ ૃથિ ની રકમ
બે હપ્તા માાં આપવામાાં આવિે. (1) પ્રિમ 50% થિષ્યવ ૃથિ ની રકમ MOA માાં સહી કયાા બાદ 15 દદવસ માાં થવતદરત કરવામાાં આવિે તેમજ બીજા 50%
થિષ્યવ ૃથિ ની રકમ જે તે વર્ા ના એથપ્રલ માસ ના અંતે અિવા ધો 12 ની પરીક્ષા પરુ ી િાય તે પૈકી જે પ્રિમ હિે તે પ્રમાણે આપવામાાં આવિે
(1) “સારથિ” સ્ટ્કોલર " ને તમામ 4 વર્ા માટે , જેતે વર્ા વર્ા માાં
પાસ િવા ની િરતે , DJMIT ની વાથર્િક ટય ૂિન ફી ના ફક્ત 25%
ુ ીણા (Fail ) િયે
રકમ ફી પેટે ભરવાની રહેિે. તેમજ થવદ્યાિી અનિ
િી જે તે સેમેસ્ટ્ટર પ ૂરતી ફક્ત 40% ફી આપવા ની રહેિે બીજા
િબ્દો માાં , “સારથિ” સ્ટ્કોલર " ને 4 વર્ા ના અભ્યાસ કાળ દરમ્યાન
કુ લ રૂ. 1 લાખ 80 હજાર ની સ્ટ્કોલરિીપ ( ચાલ ુ ફી દફક્ષેિન બ્લોક
માાં માન્ય ફી રૂ. 60,000/ પ્રથત વર્ા ) આપવામાાં આવિે .

કુ લ ટય ૂિન ફી

(1) SC / ST થવદ્યાિી ઓને આત્મથનભાર બનાવવા DJMIT દ્વારા અભ્યાસ ના 4 વર્ા દરમ્યાન પ્રત્યેક વર્ે
રૂ. 15,000/ સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કોલરિીપ આપવામાાં આવિે. સદર સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કોલરિીપ SC / ST થવદ્યાિી ઓને
જે તે વર્ા માાં ઉિીણા િવા અને જે તે વર્ા દરમ્યાન સાંબથાં ધત થવદ્યાિી , સરકાર શ્રી માાં િી સ્ટ્કોલરિીપ
કે ફી થિપ કાર્ા યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે પાત્ર હોવો જોઈિે અન્યિા જનરલ કેટેગરી પ્રમાણે 25%
ફી ભરવાની રહેિે. SC / ST થવદ્યાિી ને સરકાર શ્રી માાં િી મળવા પાત્ર સ્ટ્કોલરિીપ કે ફી થિપ કાર્ા
યોજના હેઠળ સ્ટ્કોલરિીપ ની રકમ DJMIT ના બેંક એકાઉન્ટ માાં જમા કરાવવાની રહેિે તિા સદર
સ્ટ્કોલરિીપ રાખવાનો DJMIT નો અબાથધત અથધકાર રહેિે ( shall be retained by DJMIT) . SC / ST
થવદ્યાિી ઓ માટે હોસ્ટ્ટેલ ફી માાં 50% રાહત આપવામાાં આવિે

થવદ્યાિી એ ભરવાની ફી (25%) રૂ.

થવદ્યાિી એ ભરવાની ફી (25%) રૂ.

સ્ટ્પેશ્યલ સ્ટ્કોલરિીપ રૂ.

પ્રિમ વર્ા

60,000/-

15,000/

પ્રિમ વર્ા

થનરાં ક (Nil )

15,000/

બીજુ ાં વર્ા

60,000/-

15,000/

બીજુ ાં વર્ા

થનરાં ક (Nil )

15,000/

ત્રીજુ ાં વર્ા

60,000/-

15,000/

ત્રીજુ ાં વર્ા

થનરાં ક (Nil )

15,000/

ચોથ ાંુ વર્ા

60,000/-

15,000/

ચોથ ાંુ વર્ા

થનરાં ક (Nil )

15,000/

