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Government Arts College Wav Dist.Banaskantha 
 

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ અંતર્ષત “ડિજીટલ ગજુરાત” પોટષલ પર શશષ્યવશૃતના ફોર્ષ 
ભરવા ર્ાટેની સચુના 

• ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરવા ર્ાટેની વેબસાઈટ www.digitalgujarat.gov.in પર 

ભરવાનુું રહશેે. 

• SC તથા ST (અનસુણુચત જાશત, અનસુણુચત જનજાશત)શવદ્યાથીઓ ર્ાટે 

ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ થી ૧૫/૧૧/૨૦૨૧ 

રહશેે. 

• OBC(SEBC) (શવકસતી જાશત) ર્ાટે ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 

૧૧/૧૦/૨૦૨૧ થી ૧૫/૧૨/૨૦૨૧ રહશેે.  

• શવદ્યાથીએ કોલેજનાું નોટીસ બોિષ ઉપર લર્ાવેલ સચૂનાઓ વાુંચીને જ પોતાને 

લાગ ુપિતી સ્કોલરશીપનુું ફોર્ષ ભરવુું. 

• તર્ાર્ શવદ્યાથીઓએ આધારકાિષને બેંક એકાઉન્ટ સાથે ણલિંડકિંર્(સીડિિંર્) કરવુું 

ફરજીયાત છે.આધારકાિષ બેંક એકાઉન્ટ સાથે  લીંક છે કે કેર્ ? તેની ખાતરી 

કરી લેવી.અન્યથા શશષ્યવશૃિ જર્ા નડહ થાય. 

• આવકનો દાખલો ફોટા વાળો હોવો જોઈએ  

• ધો-૧૦ તથા ત્યારપછી કરેલ અભ્યાસની તર્ાર્ ર્ાકષશીટ અપલોિ કરવાની 

રહશેે.તેર્જ કોલેજ ખાતે જર્ા કરાવવાની રહશેે.(ધો-૧૦ પછીની લાગ ુપિતી 

ર્ાકષશીટ) 

• ધો-૧૦ બાદ અભ્યાસક્રર્ર્ાું તટૂ(બે્રક) પિલે હોય તો તે સર્ય દરશર્યાન કોઈ  

પિ પ્રકારનો અભ્યાસક્રર્ કરેલ નથી કે કોઈપિ પ્રકારની શશષ્યવશૃિનો લાભ 

રે્ળવેલ નથી તે ર્તલબનુું એડફિેશવટ (સોર્ુંધનામુું) કરી  ઉપલોિ કરવાનુું 

રહશેે અને અરજી સાથે કોલેજર્ાું રજૂ કરવાનુું રહશેે. 

http://www.digitalgujarat.gov.in/


Page 2 of 4 
 

ફે્રશ શવદ્યાથીઓ (સેર્-૧ ર્ાટે) 

• ઓનલાઈન શશષ્યવશૃતના ફોર્ષ ભરતી વખતે ફે્રશ શવદ્યાથીઓ ર્ાટે સત્ર શરૂ 

થયાની તારીખ ફી ભયાષની પાવતીર્ાું દશાષવેલ તારીખ લખવાની રહશેે. 

• સત્ર શરૂ થયાની તારીખ :  ૧૫/૦૮/૨૦૨૧ 

• સત્ર પિૂષ  થયાની તારીખ : ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

 

રીન્યઅુલ શવદ્યાથીઓ (સેર્-૩ અને ૫ ર્ાટે) 

• સત્ર શરૂ થયાની તારીખ : ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ 

• સત્ર પિૂષ  થયાની તારીખ : ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 

(નોંધ : ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરતી વખતે તર્ાર્ િોક્યરેુ્ન્ટ  ઓરીજનલ અપલોિ    

        કરવાના રહશેે.) 

 

 

 

 

 

 

  

શશષ્યવશૃિ ફોર્ષ ભરવા ર્ાટેની યોજનાઓના નાર્ 

SEBC (બક્ષીપુંચ)નાું શવદ્યાથીઓ ર્ાટે : 

(૧) BCK.78 (ફક્ત છોકરીઓ ર્ાટે): ફક્ત એક લાખથી વધ ુઆવક. 
(૨) BCK.81-A (છોકરા તથા છોકરીઓ ર્ાટે) :આવક ર્યાષદા-1.5 લાખથી ઓછી આવક. 
     (તર્ાર્ શવદ્યાથીઓએ BCK.81-A યોજનાર્ાું ફોર્ષ ભરવુું) 

SC (અનસુણુચત જાશત)નાું શવદ્યાથીઓ ર્ાટે : 

(૧) BCK.6.1 (છોકરા તથા છોકરીઓ ર્ાટે)  : આવક ર્યાષદા 2.5 લાખ  
(૨) BCK.5 (ફક્ત છોકરીઓ ર્ાટે) : આવક ર્યાષદા 2.5 લાખ થી 6 લાખ સધુી  

(૩) BCK.5 (ફક્ત છોકરીઓ ર્ાટે) : આવક ર્યાષદા 6 લાખથી વધ ુ 

 

ST (અનસુણુચત જનજાશત)નાું શવદ્યાથીઓ ર્ાટે 

(૧) UMBRELLA SCHEAME FOR EDUVATION OF ST STUDENTS POST -METRICS SCHOLARSHIP 

    (છોકરા અને છોકરીઓ ર્ાટે આવક ર્યાષદા 2.5  લાખ) 

(૨) VKY 156 MOST-METRICS SCHOLARSHIP FOR ST GIRLS STUDENTS HAVING ANNUAL 

FAMILY INCOME MORE THAN 2.5 LAC (ફક્ત છોકરીઓ ર્ાટે: આવક ર્યાષદા ૨.૫ લાખથી વધારે) 
 

EWS (આશથિક રીતે પછાત વર્ષ )નાું શવદ્યાથીઓ ર્ાટે 



Page 3 of 4 
 

ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરી નીચે મજુબના તર્ાર્ પ્રર્ાિપત્રો ફોર્ષ સાથે કોલેજર્ાું જર્ા 

કરાવવાની સચુના 

• શશષ્યવશૃિ ફોર્ષની બે નકલ કોલેજર્ાું જર્ા કરવાની રહશેે.જેર્ાું એક નકલ સાથે નીચે 

મજુબના તર્ાર્ િોક્યરેુ્ન્ટ સાથે જોિવા અને એક નકલ િોક્યરેુ્ન્ટ જોિયા વર્ર આપવી. 

(દરેક પ્રર્ાિપત્ર સ્વ-પ્રર્ાણિત લખી  સહી કરી જર્ા કરાવવાના રહશેે) 

1) શાળા છોિયાનુું પ્રર્ાિપત્ર (L.C) 

2) ધો-૧૦ અને ત્યારપછીની તર્ાર્ ર્ાકષશીટ ((ધો-૧૦,ધો-૧૨,સેરે્સ્ટર-૧ થી ૪ ની લાગ ુ

પિતી તર્ાર્ ર્ાકષશીટ) 

3) આધારકાિષ  

4) જાશતનો દાખલો 

5) ક્રીરે્ણલયર સટીફીકેટ (ફક્ત SEBC નાું શવદ્યાથીઓ ર્ાટે) 

6) શપતાની વાશર્િક આવકનો દાખલો (ફોટા વાળો) (તાલકુા શવકાસ અશધકારી/ર્ાર્લતદાર-અશધકારી 

દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ હોય તેવો દાખલો) 

7) બેંક પાસબકૂની નકલ  

8) કોલેજર્ાું ફી ભયાષની પાવતીની નકલ  

9) ધો-૧૦ બાદ અભ્યાસક્રર્ર્ાું તટૂ(બે્રક) પિેલ હોય તો તે સર્ય દરશર્યાન કોઈ  પિ 

પ્રકારનો અભ્યાસક્રર્ કરેલ નથી કે કોઈપિ પ્રકારની શશષ્યવશૃિનો લાભ રે્ળવેલ નથી તે 

ર્તલબનુું એડફિેશવટ (સોર્ુંધનામુું). 

ખાસ નોંધ : ઓનલાઈન ભરેલ ફોર્ષર્ાું શવદ્યાથીઓએ સહી ફરજીયાત કરવાની રહશેે  

             અન્યથા સહી વર્રના ફોર્ષ રદ થશે. 

: કોલેજર્ાું ફોર્ષ જર્ા કરાવવાની તારીખ અને સર્ય: 

તારીખ : ૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૫/૧૧/૨૦૨૧ (SC,ST ર્ાટે) 

તારીખ : ૧૮/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૪/૧૨/૨૦૨૧ (OBC ર્ાટે) 

સર્ય : સવારે ૧૦.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કલાક સધુી 

(તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૧ પછી ફોર્ષ સ્વીકારવાર્ાું આવશે નડહ જેની સવે શવદ્યાથીઓએ નોંધ લેવી.) 
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Student  Scholarship Fees Details (year :2021-22) 

(શશષ્યવશૃિ ફોર્ષર્ાું શવદ્યાથીઓએ નીચે મજુબની ફી ની એન્રી કરવી) 

Sr 
No 

Fee Details 
B.A SEM 1 B.A SEM 3 B.A SEM 5 

Boys Girls Boys Girls Boys Girls 

1 Admission Fee 0 0 0 0 0 0 

2 Tution Fee 1200 0 1200 0 1200 0 

3 
Misc.Fees (Non 

refundable) 
590 590 570 570 570 570 

4 Exam Fee 510 510 510 510 810 810 

Total 2300 1100 2280 1080 2580 
 

1380 
 

 

સરકારશ્રી તરફથી ર્ળતી કોઇપિ એક જ યોજના હઠેળ શશષ્યવશૃિ રે્ળવી શકાશે 

એકથી વધ ુ શશષ્યવશૃિ રે્ળવવા ફોર્ષ ભરી શકાશે નહી તેર્જ શશષ્યવશૃિ રે્ળવી 

શકાશે નહી.એકથી વધ ુ શશષ્યવશૃિનાું ફોર્ષ ભરશે તો તેની સુંપિૂષ જવાબદારી 

શવદ્યાથીની રહશેે. 

 
શશષ્યવશૃિનાું ફોર્ષ ભરેલ શવદ્યાથીઓ ર્ાટે અર્ત્યની સચુના 

આથી શશષ્યવશૃિનાું ફોર્ષ ભરેલ શવદ્યાથીઓને જિાવવાનુું કે,દરેક શવદ્યાથીએ 

પોતાના બેંક એકાઉન્ટર્ાું ઓછાર્ાું ઓછા ૧૦૦/- રૂ.જર્ા કરાવીને પછી ઉપાિી 

લેવા અને બેંક એકાઉન્ટ ચાલ ુહોવાની ખાતરી કરી લેવી.અન્યથા શશષ્યવશૃિ 

જર્ા નહી થાય તો તેની જવાબદારી જે તે શવદ્યાથીની રહશેે. 


