11 November 2022
ુ ેચ્છાઓ! Greetings!
શભ
ુ વે
PRL વર્ષ 2022 માટે VIKAS શિષ્યવ ૃશિ ના શવજેતા શવદ્યાર્થીઓની યાદી જાહેર કરતાાં આનાંદ અનભ
છે .
PRL is glad to announce the list of Vikram Sarabhai Protsahan Yojana: VIKAS
Scholarship winners for the year 2022.
વર્ષ 2022 માટે શવકાસ શિષ્યવ ૃશિ માટે પસાંદગી પામેલા ધોરણ 8ના શવદ્યાર્થીઓની યાદી
Sr
No
1

2

List of Class 8 students who are selected for the VIKAS Scholarship for the year 2022
Student Name
Gende
School Name
ID
r
6
ઝલકબેન રાજુ સ િંહ મકવાણા
અમીનપુર પ્રાથસમક શાળા, અમીનપુર, પ્રાાંસિજ
Female
ZALAKBEN RAJUSINH
AMINPUR PRIMARY SCHOOL, AMINPUR, PRANTIJ
MAKWANA
48
Female
નીધી ખુટાં ી
JNV પોરબાંદર
JNV PORBANDAR

NIDHI KHUNTI
3

53

4

21

ક્રિના

Female

બલ

JNV PORBANDAR

KRINA SABHAL
Female

જૈનીષા હાલપરા
JAINISHA HALPARA

5

5

52

Female

ક્રિષ્ના ચાવડા

50

Female

જુ હી બાાંભણીયા

38

JNV પોરબાંદર
JNV PORBANDAR

Female

આયુષી સનમાવિ

JNV પોરબાંદર
JNV PORBANDAR

AYUSHI NIMAVAT
8

શ્રી નેકનામ કન્યાશાળા, ટાંકારા
SHREE NEKNAM KANYA SHALA, TANKARA

JUHI BAMBHANIYA
7

શ્રી નેકનામ કન્યાશાળા, ટાંકારા
SHREE NEKNAM KANYA SHALA, TANKARA

KRISHNA CHAVDA
6

JNV પોરબાંદર

પરમાર દીપ પ્રહલાદભાઈ

Male

PARMAR DEEP
PRAHALADBHAI

સુદરપુ
ાં
ર પ્રાથસમક શાળા, સુદરપુ
ાં
ર િા. સવજાપુર
જજ. મહે ાણા
SUNDARPUR PRIMARY SCHOOL, SUNDARPUR, TA.
VIJAPUR, DIST. MEHSANA

9

32

સવિમસ િંહ ગોસવિંદસ િંહ જાડેજા

Male

Vikramsinh Govindsinh
JADEJA
10

31

ગોપાલજી હભેરાજજી જાડેજા

Male

3

પલકબેન હરીભાઈ

ોલાંકી

Palakben Haribhai Solanki

શ્રી અરલ મોિી પ્રાથસમક શાળા, નખત્રાણા જજ.કચ્છ
SHREE MOTIARAL PRIMARY SCHOOL, NAKHATRANA DISTKUTCH

GOPALJI HABHERAJJI JADEJA
11

શ્રી અરલ મોિી પ્રાથસમક શાળા, નખત્રાણા જજ.કચ્છ
SHREE MOTIARAL PRIMARY SCHOOL, NAKHATRANA DISTKUTCH

Female

દે વલી કન્યાશાળા, દે વલી દે દાણી કોડીનાર
ગીર- ોમનાથ
DEVLI KANYA SHALA, DEVLI DEDANI KODINAR
GIR-SOMNATH

વર્ષ 2022 માટે શવકાસ શિષ્યવ ૃશિ માટે પસાંદગી પામેલા ધોરણ 10ના શવદ્યાર્થીઓની યાદી
Sr
No

List of Class 10 students who are selected for the VIKAS Scholarship for the year 2022
Student Name
Gender
School Name
ID
1
45
Female
વેકક્રરયા અસમિા અસિનભાઈ
JNV પોરબાંદર
JNV PORBANDAR

VEKARIYA AMITA ASHVINBHAI
2

66

Female

ભ ૂસમ કમલેશકુ માર લાડ
Bhumi Kamleshkumar Lad

3

80

Female

નેન્ ી હરે શભાઈ પટે લ

101

5

90

6

99

7

16

Male

આયવનભાઈ ચેિનભાઈ ભોયા
ોલાંકી

Female
Male

હેિ રાજેશભાઈ પટે લ
ધ્રુપ્તિ ગોસ્વામી

Female

Dhrupti Goswami
સવલા બેન બાલાભાઈ ધોળક્રકયા

શ્રી બી.એલ. પટે લ

વવસવદ્યામાંક્રદર, રાણકુ વા

શ્રી બી.એલ. પટે લ

વવસવદ્યામાંક્રદર, રાણકુ વા

શ્રી બી.એલ. પટે લ

વવસવદ્યામાંક્રદર, રાણકુ વા

SHRI B.L. PATEL SARVVIDHYAMANDIR, RANKUVA

Het Rajeshbhai Patel

41

વવસવદ્યામાંક્રદર, રાણકુ વા

SHRI B.L. PATEL SARVVIDHYAMANDIR, RANKUVA

Sweetykumari Kiritkumar Solanki

8

શ્રી બી.એલ. પટે લ

SHRI B.L. PATEL SARVVIDHYAMANDIR, RANKUVA

Aryanbhai Chetanbhai Bhoya
સ્વીટીકુ મારી ક્રકરીટકુ માર

વવસવદ્યામાંક્રદર, રાણકુ વા

SHRI B.L. PATEL SARVVIDHYAMANDIR, RANKUVA

Nensi Hareshbhai Patel
4

શ્રી બી.એલ. પટે લ

SHRI B.L. PATEL SARVVIDHYAMANDIR, RANKUVA

મોડલ સ્કૂલ

ાાંિલપુર, ાાંિલપુર

MODEL SCHOOL SANTALPUR, SANTALPUR

Female

શ્રી સ્વાસમનારાયણ હાઈસ્કૂલ, ઢ ા જકશન
ાં

VILASBEN BALABHAI DHOLAKIYA

િા.ગઢડા, જી.બોટાદ
SHREE SWAMINARAYAN HIGHSCHOOL, DHASA
JUNCTION TA.GADHADA DI.BOTAD

9

59

સનલેશ પરમાર

Male

NILESH PARMAR
10

40

અમન વેગડા
AMAN VEGADA

માતુશ્રી કસ્તુરબેન જૈન, હાઈસ્કૂલ બાલેજ
MATUSHREE KASTURBEN JAIN, HIGH SCHOOL, BALEJ

Male

માતુશ્રી કસ્તુરબેન જૈન, હાઈસ્કૂલ બાલેજ
MATUSHREE KASTURBEN JAIN, HIGH SCHOOL BALEJ

2022 માાં ધોરણ 10 ની પરીક્ષા પાસ કરનાર શવદ્યાર્થીઓ માટે સ્કોલરશિપ બે વર્ષ માટે હિે, જે શવજ્ઞાન
પ્રવાહમાાં વધ ુ અભ્યાસ (એટલે કે ધોરણ 11 અને 12) ચાલ ુ રાખવાને આશધન છે .
The scholarship will be for two years for students who cleared the class 10 exam
in 2022, subject to continuing further studies (i.e. Standard 11th and 12th) in the
science stream.
તેઓને બે વર્ષ માટે વાશર્િક રૂ. 30,000/- (ત્રીસ હજાર રૂશપયા)ની રકમ મળિે.
They will receive a sum of ` 30,000/- (thirty thousand rupees) annually for two
years.
જે શવદ્યાર્થીઓએ 2022માાં ધોરણ 8 ની પરીક્ષા પાસ કરી છે તેમને પ્રર્થમ બે વર્ષ માટે વાશર્િક રૂ.
20,000/- (વીસ હજાર રૂશપયા)ની રકમ મળિે.
Students who have cleared the class 8 exam in 2022 will receive a sum of rupees
` 20,000/- (twenty thousand rupees) annually for the first two years.
જો તેઓ ધોરણ 10 પ ૂણષ કયાષ પછી શવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં તેમનો અભ્યાસ ચાલ ુ રાખે છે , તો તેઓ આગામી
બે વર્ષ માટે વાશર્િક રૂ. 30,000/- (ત્રીસ હજાર રૂશપયા) મેળવવાને પાત્ર ર્થિે.

If they continue their studies in the science stream after completing standard 10,
they will be eligible to receive rupees 30,000/- (thirty thousand rupees) annually
for the next two years.
પ્રર્થમ વર્ષ પછી શિષ્યવ ૃશિ ચાલ ુ રાખવાનો આધાર િાળામાાં િૈક્ષણણક પ્રદિષન અને અન્ય પ્રવ ૃશિઓ
પર રહેિે.
The continuation of the scholarship after the first year will depend on academic
performance in school and other activities.

