
GUIDELINE FOR ONLINE APPLICATION FOR HON. CM SCHOLARSHIP SCHEME -2014 

1. ઓનાઈન રજીસ્ટ્રેન ની પ્રકિયા: 

a. ઓનરાઈન યજીસ્ટ્રેળન ભાટે ઉભેદલાયે કોઈણ સ્ટ્થેથી ઈન્ટયનેટ દ્વાયા 

http://scholarships.gujarat.gov.in/cmscholarships લેફવાઈટ ય રોગ-ઇન થલાન ું યશળેે. 

કોમ્પ્ય ટય સ્ટ્રીન FIG.1 મ જફની દેખાળે  

b. પ્રથભ લખત શળષ્મવશૃિ ભાટે ઉભેદલાયી કયતી લખતે ઉભેદલાયે રોગ-ઇન વકે્ળનભાું arrow થી 

દળાાવ્મા પ્રભાણે Click for Registration ય Click કયલાન ું યશળેે.  

 

FIG.1 Screen of website link “http://scholarships.gujarat.gov.in/cmscholarships” 

નોંધ:  

I. ઉભેદલાય કે જેઓએ રામકી યીક્ષા એશપ્રર ૨૦૧૪ ભાું ગ જયાત શામય વેકન્ડયી એકઝાભીનેળન ફોડા તથા 

અન્મ ભાન્મ ફોડાભાુંથી ાવ કયેર શોમ તેઓ જ શળષ્મવશૃિ ભાટે અયજી કયી ળકળે. 
II. ઉભેદલાયે ‘Notice Board’ Section' ભાુંથી પ્રથભ રભાુંકભાું મ કેર Education  Department Resolution for 

CMSS ને ડાઉનોડ િરી તેમનો અભ્યાસ િરી ોતાને શળષ્મવશૃિ ભલાાત્ર છે કે નશીં તેની ચકાવણી અચકૂ 

કયલી. 

http://scholarships.gujarat.gov.in/cmscholarships
http://scholarships.gujarat.gov.in/cmscholarships


2. ઉભેદલાયે યજીસ્ટ્રેળન કમાા ફાદ કોમ્પ્ય ટય સ્ટ્રીન ય FIG.2 ભાું દળાાલેર શલન્ડોભાું New Registration  Section  

ભાું ભાગેર શલગતો બયલાની યશળેે. જેભ કે તેભની જન્ભ તાયીખ અને ભોફાઈર નુંફય શલગેયે.. (ફોમમમાાં 

દામળે મોબાઈ નાંબર આગલની િાયમળાહી જરૂરી હોય ઉમેદળારે બદાળો નહીં). New Registration  

Section  ની શલગતો બમાા ફાદ ઉભેદલાયે “Get Password” Button ય ક્રીક કયવ ું.  

 

FIG.2 Screen of ‘New Registration window’ 

૩. “Get Password” Button ય ક્રીક કમાા ફાદ કોમ્પ્ય ટય સ્ટ્રીન ય FIG.૩ ભાું દળાાવ્મા મ જફનો ભેવેજ દેખાળે 

જે ઉભેદલાય વપતા લૂાક યજીસ્ટ્ટય થમાન ું સચૂલે છે અને ઉભેદલાયને તેના યજીસ્ટ્ટય ભોફાઈર ય ાવલડા 

ભોકરલાભાું આલળે જેનાું લડ ેઉભેદલાયે રોગ ઇન થલાન ું યશળેે.  

 

FIG.૩ Screen of Successful Registration 

 



4. Log-in :  યજજસ્ટ્રેળન થઇ ગમા ફાદ ઉભેદલાયે  તેભના Education Board, Stream, HSC Seat No, Password, 

અને image ભાું દળાાલરે Text નાખી "Login' Button ય click  કયી રોગ-ઇન થલાન ું યશળેે. 
 

 

5. ઉભેદલાય તેના યજીસ્ટ્ટય ભોફાઈર ય ભેર ાવલડાની ભદદથી રોગ ઇન થતા નીચે મ જફની કોમ્પ ટય 

સ્ટ્રીન દેખાળે જેભાું ઉભેદલાયન ું રૂ ું નાભ દળાાલેર શળે. તેભજ નાભની ઉયનાું દળાાલેર ‘Application‘ – Tab 

ય ક્રીક કયવ ું.   

 

FIG.4 Screen of Application Form 



Application- Tab ય ક્રીક કયલાથી FIG. 5 ભાું દળાાલેર પ્રભાણેની શલન્ડો ખ રળે જેભાું ઉભેદલાયે Registration-Tab 

ય ક્રીક કયલાથી ખ રતા પોભાભાું ઉભેદલાયે તેની ોતાની ભાહશતી, યાષ્રીમકૃત ફેંક ખાતાની શલગતો, તેભજ 

ત્રવ્મલશાયની શલગતો બયલાની યશળેે પોભાભાું ‘*’ ચચન્શ ધયાલતી ભાશીતી ઉભેદલાયે અચકૂ ણ ે બયલાની યશળેે 

અન્મથા તેન ું પોભા Save થળે નશીં. પોભાભાુંની ફધી જ શલગતો બમાા ફાદ ‘Save’ button ય ક્રીક કયલાન ું યશળેે જેથી 

ઉભેદલાયે બયેર ફધીજ ભાહશતી Save થળે.    

 

FIG.5 Screen of Registration 

 

 

 

 



દયેક યજીસ્ટ્ટય થમેરા ઉભેદલાયે તેભના ભાતા-શતા કે ારકની FIG.6 ભાું દળાાલેર શલગતો બયલાની યશળેે.  આ 

શલગતોના આધાયેજ તભાયી શળષ્મવશૃિ મોગ્મતા નક્કી થળે.          

 

FIG.6 Screen of Parent’s Information 

School Information: FIG.7 ભાું ઉભેદલાયે School Information આલાની છે. જે ભાહશતી સ્ટ્ક રરીલીંગ/રાન્વપય 

વટીપીકેટ મ જફ બયલાની યશળેે. સ્ટ્ક રનો જીલ્રો, તાલ કો અને ગાભ/શલસ્ટ્તાયની શલગત આ્મા ફાદ સ્ટ્ક રરીલીંગ 

વટીપીકેટભાું દળાાવ્મા મ જફન ું સ્ટ્ક રન ું નાભ અને વયનામ ું રખવ ું. ત્માયફાદ ઉભેદલાયે ૧૨ભાું ધોયણભાું ઉતીણા થમાન ું 

લા અને ભાવ દળાાલાવ ું. Overall Percentage અન ે Overall Percentile ની ખાતયી કમાા ફાદજ ‘Save’ Button ક્રીક 

કયવ ું.  

 

FIG.7 Screen of School Information 

 

 

 

 



5. Admission Entry: Application ની શલગતો બમાા ફાદ તેની ફાજ ના Tab ભાું દળાાવ્મા પ્રભાણ ેAdmission Entry 

લાા Tab ય ક્રીક કયી પ્રલેળની શલગતો બયલી. જેભાું ગ જયાતભાું કે અન્મ યાજ્મભાું પ્રલેળ રીધાની શલગત 

ક્રીક કયી દળાાલલી, ત્માયફાદ તભાયે પ્રલેળ રીધેર કોરેજ, ય નીલવીટી, પ્રોગ્રાભ, ળાખા, કોરેજનો પ્રકાય 

(ગલનાભેન્ટ, અન દાશનત તેભજ સ્ટ્લશનબાય) અને તેન ું રૂ ું વયનામ ું, તાલ કો, જીલ્રો અને ીન-કોડ વાથે 

દળાાલવ ું. તભાયા અભ્માવના વભમગાાની (લાભાું) શલગત શવરેક્ટ કયલી. તભેજ લાશિક (ટય ળન તેભજ 

અન્મ) Feesની  ક ર યકભની શલગતો બમાા ફાદજ ‘Save’ Button દફાલલાન ું યશળેે.   

 

 
 

FIG.8 Screen of Admission Entry 

 

 

 

 

 

 



6. Scan-Document:  

Admission Entry ની શલગતો યૂી કમાા ફાદ ઉભેદલાયે Tab Bar ભાું Scan-Document ય ક્રીક કયવ ું. જ્માું 

તભને Drop Down Menu ભાું વોગુંદનામ ું, પ્રલેળત્ર, BPL પ્રભાણત્ર, ધોયણ ૧૨ની ભાકાળીટ, 

સ્ટ્ક રરીશલિંગ/રાન્વપય પ્રભાણત્ર, ાવોટા પોટોગ્રા્વ (ભશિભ વાઇઝ 15 KBkb), તભાયી ફેંક ખાતાભાું કયેર 

વશીનો નમ નો (ભશિભ વાઇઝ 15 KBk), ટય ળન પીની શોંચ તથા શોભ ેજ ય Notice Sectionભાું દળાાવ્મા 

પ્રભાણેના રાગ  ડતા પ્રભાણત્રોને સ્ટ્કેન કયી ડોક્ય ભેન્ટ દીઠ તેની PDF પાઇર ફનાલલી જેની ભશિભ વાઈઝ 

ડોક્ય ભેન્ટ દીઠ 500 KB થી લધલી જોઈએ નહશ.  

 

 
 

FIG.9 Screen of Scan Documents 
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Signature Size 
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in Pdf format 



સ્ટ્કેન કયેર ફધાજ રાગ  ડતા ડોક્ય ભેન્ટની PDF પાઈરને કોમ્પ્ય ટયનાું ડસે્ટ્કટો ય Save કયલી. ત્માયફાદ દયેક 

ડોક્ય ુંભેન્ટને ડોક્ય ભેન્ટના પ્રકાય (Affidavit, Admission letter, Standard 12 (HSC) Marksheet, School Leaving) એક 

છી એક Select  કયી ડોક્ય ભેન્ટ દીઠ Browse કયીને Upload કયલા.  

 

 

 

FIG.9 Screen of Click on Browse to Upload 

Browse કયીને Upload કયેરા દયેક ડોક્ય ભેન્ટ ઉભેદલાયે સ્ટ્કેન કયેર રભભાું FigFig. 10 પ્રભાણે જોલા ભળે. 

 

FIG.10 Screen of Display of Scan Documents 



Fig.11 ભાું દળાાવ્મા મ જફ ઉભેદલાયે Upload કયેર ફધાજ સ્ટ્કેન ડોક્ય ભેન્ટન ું રીસ્ટ્ટ જોઈ ળકાળે. જેને ઉભેદલાય ‘Show 

Document'  Button ય ક્રીક કયી તેના સ્ટ્કેન ડોક્ય ભેન્ટને જોઈ ળકળે. તેભજ ઉભેદલાય ડોક્ય ભેન્ટને  Remove કયલા 

ભાગતો શોમ તો  ‘Remove’ Button ય ક્રીક કયી તેના સ્ટ્કેન ડોક્ય ભેન્ટને Remove કયી ળકળે. 

 

FIG.11 Screen of Display of Uploaded Scan Documents 

7.  Action: Scan Documentsની કામાલાશી ણૂા કમાા ફાદ ઉભેદલાયે ોતે બયેરી તભાભ શલગતોને જાણી ચકાવી 
FIG.12 ભાું દળાાવ્મા મ જફ Tab Bar ભાું ‘Action’ ય ક્રીક કયલાન ું યશળેે. હયણાભે ઉભેદલાયને ‘Lock 

Application’  અને ‘Print Application’ એલા ફે ‘Button’ જોલા ભળ.ે  

 

FIG.12 Screen of Display of Action Bar 

  



A. Status before Lock : Scan Documentsની કામાલાશી ણૂા કમાા ફાદ ઉભેદલાયે ોતે બયેરી તભાભ શલગતોને 

જાણી ચકાવી FIG.13 ભાું દળાાવ્મા મ જફ Tab Bar ભાું ‘Action’ ય ક્રીક કયલાન ું યશળેે.  તેભાું દળાાલેર ‘Lock 

Application’ ય ક્રીક કયલાથી ઉભેદલાયને તેની Application Status જોલા ભળે જેભાું Tab Bar ભાું દળાાલેર 

Application Entry, Admission Entry, અને Uploading of Scan Documentsન ું status. જો શલગતો ણૂા શોમ તો 

Done અને અધ યી શોમ તો Pending જોલા ભળે. Pending ભાહશતી બમાા ફાદ આ સ્ટ્ટેટવ રભળ  ‘Done’ તયીકે 

દેખાળે. તેથી ઉભેદલાયે દયેક ભાહશતી તકેદાયી લૂાક બયલી તેભજ રાગ  ડતા ફધાજ ડોક્ય ભેન્ટ Upload 

કયલા.  ફધાજ ડોક્ય ભેન્ટ ભાટેના સ્ટ્ટેટવ 'Done' થમા ફાદ જ શળષ્મવશૃિ ભાટેની અયજી Lock કયી ળકાળે. 

ફધાજ ડોક્ય ભેન્ટ ભાટેના સ્ટ્ટેટવ 'Done' થમા ફાદ ઉભદેલાય ‘Lock’ Button દફાલી ોતાની અયજી Lock કયી 

ળકળે. Lock કમાા ફાદ ઉભેદલાય ોતાની અયજીભાું કોઈ ણ જાતના સ ધાયા કયી ળકળે નશીં અને તેની અયજી 

Confirm ગણાળ.ે Help Center ખાતે verification ભાટેની Printout એપ્્રકેળન Lock  કમાા ફાદ જ નીકી ળકળે.    

 

 

FIG.1૩ Screen of Display of Status of Application 

 



ઉભેદલાય ોતાની અયજી Lock કમાા ફાદ Action Bar ય ક્રીક કયી Print Application ય ક્રીક કયી ોતાની 
અયજીની Print ભેલી ળકળે જે નીચે દળાાલેર નમ ના મ જફની શળે. જેભાું ઉભેદલાયે ોતાના બેન્િ ખાતાના સહીના 

નમનુા મજુબની સહી િરળી. ત્માયફાદ તેભના ભાતા કે શતાની વશી કયાલી તભાયી નજીકનાું CMSS શલે્ વેન્ટય ય 

અચિૂ જભા કયાલલાની યશળેે. શલે્ વેન્ટવા ની માદી આ જ લેફવાઇટના 'Notice Board' શલબાગભાું ઉરબ્ધ છે.  

 

 


