સરકારી વિનય કોલેજ,િાિ વજ.બનાસકાાંઠા
શૈક્ષવિક િર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩ અાંતર્ષત “ડિજીટલ ર્ુજરાત” પોટષ લ પર વશષ્યિૃવતના ફોર્ષ
ભરિા ર્ાટે ની સુચના
• શૈક્ષવિક િર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩ ર્ાટે B.A SEM-1,3,5 ના પાત્રતા ધરાિતા તર્ાર્ વિદ્યાર્થીઓએ
વશષ્યિૃવિ/સહાય ર્ેળિિા ર્ાટે તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ ર્થી ૧૫/૧૦/૨૦૨૨ સુધીર્ાાં ડિવજટલ
ર્ુજરાત પોટષ લ પર લાર્ુ પિતી યોજનાઓર્ાાં ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરી કોલેજર્ાાં જર્ા કરાિિાના
રહે શે.
• સરકારશ્રી તરફર્થી ર્ળતી કોઇપિ એક જ યોજના હે ઠળ વશષ્યિૃવિ ર્ેળિી શકાશે એકર્થી િધુ
વશષ્યિૃવિ ર્ેળિિા ફોર્ષ ભરી શકાશે નહી તેર્જ વશષ્યિૃવિ ર્ેળિી શકાશે નહી.એકર્થી િધુ
વશષ્યિૃવિનાાં ફોર્ષ ભરશે તો તેની સાંપૂિષ જિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહે શે.

બક્ષીપાંચ/EWS/SC કે ટેર્રીના વિદ્યાર્થીઓએ વશષ્યિૃવિ ર્ાટે ઓનલાઈન
અરજી કરિા ર્ાટે ની સૂચનાઓ :
1. વિદ્યાર્થીએ કોલેજનાાં નોટીસ બોિષ ઉપર લર્ાિેલ સૂચનાઓ િાાંચીને જ પોતાને લાર્ુ પિતી
સ્કોલરશીપનુાં ફોર્ષ ભરિુાં.
2. વશષ્યિૃવિનુાં ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરિાની તારીખ : ૧૫/૦૦૯/૨૦૨૨ ર્થી ૧૫/૧૦/૨૦૨૨
3. વશષ્યિૃવિનુાં ઓનલાઈન ફોર્ષ કોલેજ ખાતે જર્ા કરાિિાની તારીખ : ૧૫/૦૦૯/૨૦૨૨ ર્થી
૧૫/૧૦/૨૦૨૨ (સર્ય : સિારે ૧૦.૦૦ ર્થી ૧.૦૦ કલાક સુધી કાયાષલય બારી નાંબર-૨ ઉપર
જર્ા કરાિિાનુાં રહે શે)
4. તર્ાર્ વિદ્યાર્થીઓએ આધારકાિષ ને બેંક એકાઉન્ટ સાર્થે વલાંડકાંર્(સીડિાંર્) કરિુાં ફરજીયાત
છે.આધારકાિષ બેંક એકાઉન્ટ સાર્થે લીંક છે કે કે ર્? તેની ખાતરી કરી લેિી.અન્યર્થા વશષ્યિૃવિ
જર્ા નડહ ર્થાય.
5. આિકનો દાખલો ફોટા િાળો હોિો જોઈએ
6. ધો-૧૦ તર્થા ત્યારપછી કરે લ અભ્યાસની તર્ાર્ ર્ાકષ શીટ અપલોિ કરિાની રહે શે.તેર્જ
કોલેજ ખાતે જર્ા કરાિિાની રહે શે.(ધો-૧૦ પછીની લાર્ુ પિતી તર્ાર્ ર્ાકષ શી )
7. ધો-૧૦ બાદ અભ્યાસક્રર્ર્ાાં તૂટ(બ્રેક) પિે લ હોય તો તે સર્ય દરવર્યાન કોઈ પિ પ્રકારનો
અભ્યાસક્રર્ કરે લ નર્થી કે કોઈપિ પ્રકારની વશષ્યિૃવિનો લાભ ર્ેળિેલ નર્થી તે ર્તલબનુાં
એડફિે વિટ (સોર્ાંધનાર્ુાં) કરી ઉપલોિ કરિાનુાં રહે શેઅને અરજી સાર્થે કોલેજર્ાાં રજૂ કરિાનુાં
રહે શે.
8. જે વિદ્યાર્થીના વપતા/િાલી સરકારી નોકરી કરતા હોય તેિા વિદ્યાર્થીના િાલીના આિકના
દાખલાની સાર્થે આિક અાંર્ેનુાં ઇન્કર્ટેક્ષ ર્ાટેનુાં ફોર્ષ-૧૬ ઉપલોિ કરિાનુાં રહે શે.તર્થા કોલેજ
ખાતે ફોર્ષ સાર્થે જર્ા કરાિિાનુાં રહે શે.
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ખાસ નોંધ : વિદ્યાર્થીઓએ તર્ાર્ ઓરીજનલ િોક્યુર્ેન્ટ SCAN કરી અપલોિ કરિાના રહે શે.

કોલેજની સત્ર શરૂ ર્થયાની તારીખની વિર્ત :
ફ્રેશ વિદ્યાર્થીઓ (સેર્-૧ ર્ાટે)/ રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓ (સેર્-૩ તર્થા ૫ ર્ાટે)
• સત્ર શરૂ ર્થયાની તારીખ : ૧૫/૦૬/૨૦૨૨
• સત્ર પૂિષ ર્થયાની તારીખ : ૩૦/૦૪/૨૦૨૩

વશષ્યિૃવિ ફોર્ષ ભરિા ર્ાટે ની યોજનાઓના નાર્ :
❖ બક્ષીપાંચ (SEBC) અને EWS વિદ્યાર્થીઓ ર્ાટે :
1.PM YASASVI POST METRIC SCHOLARSHIP FOR OBC,EBC &DNT
(આિક ર્યાષદા -2.50 લાખ સુધી છોકરા અને છોકરીઓ)
❖ SC (અનુસુવચત જાવત)નાાં વિદ્યાર્થીઓ ર્ાટે :
1.BCK.6.1

: (આિક ર્યાષદા -2.50 લાખ સુધી છોકરા અને છોકરીઓ

2.BCK.5

: (આિક ર્યાષદા -2.50 ર્થી િધુ આિક િાળી ફક્ત છોકરીઓ ર્ાટે )

વશષ્યિૃવિ ફોર્ષર્ાાં વિદ્યાર્થીઓએ ફી ની એન્ટર ી કરિાની ર્થતી વિર્ત (િર્ષ : ૨૦૨૨-૨૩)
B.A SEM 1,2
Boys
Girls

B.A SEM 3,4
Boys
Girls

B.A SEM 5,6
Boys
Girls

Sr
No

Fee Details

1

Admission Fee

0

0

0

0

0

0

2

Tution Fee

1200

0

1200

0

1200

0

820

820

350

350

350

350

830

830

830

830

1130

1130

2850

1650

2380

1180

2680

1480

3
4

Misc.Fees (Non
refundable)
Exam Fee
Total

ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરતી િખતે ઉપર ર્ુજબની ફી ની વિર્ત દશાષિિાની રહે શે.
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ઓનલાઈન ફોર્ષ ભરી નીચે ર્ુજબના તર્ાર્ પ્રર્ાિપત્રો ફોર્ષસાર્થે કોલેજર્ાાં જર્ા
કરાિિાની સુચના
: કોલેજર્ાાં ફોર્ષ જર્ા કરાિિાની તારીખ અને સર્ય: ૧૦.૦૦ ર્થી ૧.૦૦ કલાક સુધી (કાયાષલય બારી
નાંબર -૨)
• વશષ્યિૃવિ ફોર્ષની બે નકલ કોલેજર્ાાં જર્ા કરિાની રહે શે.જેર્ાાં એક નકલ સાર્થે નીચે ર્ુજબના
તર્ાર્ િોક્યુર્ન્ે ટ સાર્થે જોિિા અને એક નકલ િોક્યુર્ેન્ટ જોડ્યા િર્ર આપિી.
(દરે ક પ્રર્ાિપત્ર સ્િ-પ્રર્ાવિત લખી સહી કરી જર્ા કરાિિાના રહે શે)
1) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રર્ાિપત્ર (L.C)
2) ધો-૧૦ અને ત્યારપછીની તર્ાર્ ર્ાકષ શીટ ((ધો-૧૦,ધો-૧૨,સેર્સ્
ે ટર-૧ ર્થી ૪ ની લાર્ુ
પિતી તર્ાર્ ર્ાકષ શીટ)
3) આધારકાિષ
4) જાવતનો દાખલો
5) ક્રીર્ેવલયર સટીફીકે ટ (ફક્ત SEBC નાાં વિદ્યાર્થીઓ ર્ાટે)
6) વપતાની િાવર્ષક આિકનો દાખલો (ફોટા િાળો) (જો ર્ાતાના નાર્નો આિકનો દાખલો હોય તો
વપતાના ર્રિનો દાખલો જોિિાનો રહે શે અને ઓનલાઈન અપલોિ કરિાનો રહે શે.
(જે વિદ્યાર્થીના વપતા/િાલી સરકારી નોકરી કરતા હોય તેિા વિદ્યાર્થીના િાલીના આિકના
દાખલાની સાર્થે ર્યા િર્ષનુાં આિક અાંર્ેનુાં ઇન્કર્ટેક્ષ ર્ાટેનુાં ફોર્ષ-૧૬ ઉપલોિ કરિાનુાં રહે શે.તર્થા
કોલેજ ખાતે ફોર્ષ સાર્થે જર્ા કરાિિાનુાં રહે શે.)
7) બેંક પાસબૂકની નકલ
8) કોલેજર્ાાં ફી ભયાષની પાિતીની નકલ
9) ધો-૧૨ બાદ અભ્યાસક્રર્ર્ાાં તૂટ(બ્રેક) પિે લ હોય તો તે સર્ય દરવર્યાન કોઈ પિ પ્રકારનો
અભ્યાસક્રર્ કરે લ નર્થી કે કોઈપિ પ્રકારની વશષ્યિૃવિનો લાભ ર્ેળિેલ નર્થી તે ર્તલબનુાં
એડફિે વિટ (સોર્ાંધનાર્ુાં).
ખાસ નોંધ : ઓનલાઈન ભરે લ ફોર્ષર્ાાં વિદ્યાર્થીઓએ સહી ફરજીયાત કરિાની રહે શે અન્યર્થા સહી
િર્રના ફોર્ષ રદ ર્થશે
વશષ્યિૃવિનાાં ફોર્ષ ભરે લ વિદ્યાર્થીઓ ર્ાટે અર્ત્યની સુચના
આર્થી વશષ્યિૃવિનાાં ફોર્ષ ભરે લ વિદ્યાર્થીઓને જિાિિાનુાં કે ,દરે ક વિદ્યાર્થીએ પોતાના બેંક
એકાઉન્ટર્ાાં ઓછાર્ાાં ઓછા ૧૦૦/- રૂ.જર્ા કરાિીને પછી ઉપાિી લેિા અને બેંક એકાઉન્ટ ચાલુ
હોિાની ખાતરી કરી લેિી.અન્યર્થા વશષ્યિૃવિ જર્ા નહી ર્થાય તો તેની જિાબદારી જે તે
વિદ્યાર્થીની રહે શે.
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