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SC/ST/OBC કોલરશીપના
ફોમ ભરવા માટ અગ ય ની સૂચના ( ડિજટલ ગુજરાત )
- િવ ાથીએ કોલેજ મા લગાવેલ નો ટસ બોડ ઉપર લગાવેલ સૂચનાઓ
વાચીને જ પોતાને લાગુ પડતી કોલરશીપનુ ફોમ ભરવુ.
- અગાઉ વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા જે િવ ાથીઓએ ડિજટલ ગુજરાતમા
ઓનલાઇન કોલરશીપનુ ફોમ ભરેલ હોય તેવા િવ ાથીઓએ રી યુઅલ
ફોમ ભરવાનુ રહશે. ( અગાઉ ઓનલાઇન ભરેલ ફોમમા જે મોબાઈલ નબર
દશાવેલ છ તે કોઈ કારણસર ખોવાઈ ગયેલ હોય અથવા બધ થઇ ગયેલ હોય
તો તેવા ST/SC/OBC

િતના િવ ાથીઓએ

ST/SC/OBC કચેરી

પાલનપુર નો સપક કરી પોતાનો નવો મોબાઈલ નબર અપડટ કરાવવાનો
રહશે અને યારબાદ જ રી યુઅલ ફોમ ભરવાનુ રહશે.
- જે િવ ાથીઓએ સેમ-૧ મા નવુ એડિમશન લીધેલ હોય અથવા અગાઉ ફોમ
ભરેલ ન હોય તેવા િવ ાથીઓએ શ ફોમ ભરવાનુ રહશે.
- કોલેજ મા અ યાસ કરતા િવ ાથીઓએ ગુજરાત સરકાર ની કોલરશીપ નુ
કોઈ પણ એક જ યોજના મા ફોમ ભરવાનુ રહશે. અ ય બી

યોજનામા

કોલરિશપનુ ફોમ ભરેલ હશે તેવા િવ ાથીઓના કોલરશીપન તમામ ફોમ
રદ કરવામા આવશે.

- OBC કચેરી, પાલનપુરની સૂચના મુજબ સેમ-૩ અને સેમ-૫ મા અ યાસ
કરતા િવ ાથી ક જેઓ સેમ-૨ અને સેમ-૪ મા પાસ છ તેવા જ િવ ાથીઓ
ફોમ ભરી શકશે. નાપાસ િવ ાથીઓએ ફોમ ભરવા નિહ.
- િવ ાથીઓએ ઓનલાઇન ફોમ ભરાવતી વખતે તમારી

તે જ િવગતો

ચકાસીને ફોમ ભરાવવુ
- સા.શૈ.પ.વ. OBC ભાઈઓ એ BCK -81A તથા બેહનો એ BCK -78
યોજનાનુ ફોમ ભરવુ.
- SC ના િવ ાથીઓએ BCK -6.1 યોજનાનુ ફોમ ભરવુ.
- SC ના ી િશપ કાડ વાળા િવ ાથીઓએ BCK -6.1 (Freeshipcard )
યોજનાનુ ફોમ ભરવુ.
- ST ના િવ ાથીઓએ Umbrella Scheme For ST Student
યોજનાનુ ફોમ ભરવુ.
- જે િવ ાથીઓ હો ટલમા રહીને અ યાસ કરે છ તેવા િવ ાથીઓએ ડિજટલ
ગુજરાતની વેબસાઈટ પરથી હો ટલર

ગેનુ ફોમ ડાઉનલોડ કરી તેમા

હો ટલર ઓથો રટીના સહી િસ ા કરાવી ફોમ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાનુ
રહશે.
- િદ યાગ (અપગ) િવ ાથીએ Disable Scholership ફોમ ભરવાનુ
રહશે.
- General Category ન િવ ાથીઓને કોલરશીપનો લાભ મળતો ન
હોવાથી પૂછપરછ કરવી નિહ.
- ઓનલાઇન ફોમ ભરાવીને સમયસર કોલેજ મા જમા કરાવવાની જવાબદારી
િવ ાથીની રહશે.

- કોલરશીપ ફોમ જમા કરાવવા માટ નો ટસમા દશાવેલ સમય અને તારીખ
મુજબ આવવાનુ રહશે.
- NSP યોજનાનુ ફોમ ભરેલ હશે તેવા િવ ાથીઓનુ ડિજટલ ગુજરાત
કોલરશીપ યોજનાનુ ફોમ વીકારવામા આવશે નિહ.

ઓનલાઇન કોલરશીપના ફોમ ભરતા િવ ાથીઓએ
નીચે માણેની તારીખો ફોમ મા ઉમેરવી
શ િવ ાથીઓ -( સેમ-૧ માટ )
વેશ તારીખ

: ફી ભયાની પાવતીમા દશાવેલ તારીખ

સ પૂણ થયા ની તારીખ : ૩૦/૦૪/૨૦૨૧
રી યુઅલ િવ ાથીઓ - ( સેમ-૩ અને પ માટ )
વેશ તારીખ

: ૧૫/૦૬/૨૦૨૦

સ પૂણ થયા તારીખ : ૩૦/૦૪/૨૦૨૧
 ન ધ :- ફોમ મા દશાવવાની ફીની િવગત અથવા ઓનલાઇન ફોમ સાથે
ડવાના ડો યુમે ટની િવગતવાર નોટીસબોડ ઉપર લગાવેલ છ.
- ઓનલાઇન ફોમ ની બે નકલ કોલેજમા જમા કરાવવાની રહશે. તેમજ એક
નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે.
- તમામ ડો યુમે ટ ઓરી નલ અપલોડ કરવાના રહશે. તેમજ વધુમા વધુ
200kb સાઈઝ મા વચાય તેવા ડો યુમે ટ અપલોડ કરવાના રહશે.

િશ ય િતનુ ઓનલાઇન ફોમ ભરી નીચે મુજબના તમામ
માણપ ોની વ- ામાિણત નકલો ડવાની રહશે.
- શાળા છોડયાનુ માણપ .
- ધો. ૧૦,૧૨ ની પાસ કયાની માકશીટ,( સેમ-૧ માટ)
- છ લે પાસ કરેલ સેમે ટરની માકશીટ ( સેમ-૩,૫ માટ )
- ફી ની પાવતી / ીશીપ કાડ
- આધારકાડ
-

િતનો દાખલો

- આવકનો દાખલો (૦૧/૦૪/૨૦૧૮ પછીનો સ મ અિધકારીનો )
- િ િમિલયર સ ટ ફકટ ( મા OBC િવ ાથીઓ )
- જે િવ ાથીના િપતા સરકારી નોકરી કરતા હોય તેમને ફોમ ન. 16 ડવુ.
- િવ ાથીના િપતા હયાત ન હોય તેમને મરણના દાખલાની નકલ

ડવાની

તેમજ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાની રહશે.
- બે ક ખાતાની પાસબુક
- બોનાફાઈડ સ ટ ફકટ.( ફ ત સેમ-૧ ન િવ ાથીઓ માટ )
- સેમ-૩ અને સેમ-૫ ન િવ ાથીઓ માટ આઈ કાડ ની નકલ.
- ગેપ હોય તો તે ગે નુ સોગદનામુ.
- હો ટલર માટ હો ટલ નુ સ ટ ફકટ.
- િદ યાગ હોય તો તે ગે નુ મે ડકલ ઓ ફસરનુ સ ટ ફકટ.
 તમામ ડો યુમે ટ પરતમારી સહી કરવી. ( વ ામાિણત કરવા )

ઓનલાઈન કોલરશીપ ના ફોમ વીકારવાની તારીખ અને સમય
: ફોમ વીકારવાની તારીખ :

તારીખ : 17/11/2020 થી તારીખ 13/12/2020 સુધી
: ફોમ વીકારવાનો સમય :

સવારે:- 09:00 થી 12:00 સુધી
 તા: 13/12/2020 પછી કોઈ પણ સ ગોમા ફોમ વીકારવામા
આવશે નહીં જેની સવ િવ ાથીઓએ ન ધ લેવી.

Student Scholership Fees Details (Year : 2020-21 )
Fees
Details
Admission
Fees
Tution Fees
Mise. Fees
Exam Fees
Total

B.A- SEM
: 3/5
100

B.COMSEM : 3/5
100

B.A/B.COMSEM : 1
100

10000
0
620
10720 /-

10900
0
620
11620 /-

5000
0
620
5720/-

ી િશપ કાડ વાળા િવ ાથીઓએ બધી ફી (શૂ ય - 0) લખવી.

