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                  College 
                       (Affiliated to Saurashtra University) 
 
તાર ખ: ૩૦-૦૯-૨૦૨૨, ુ વાર                                               મા  FIRST YEAR ના વ ાથ ઓ માટ ે

 

નેશનલ કૉલર શપ પોટલ અંતગત કૉલર શપ અર  માટનેી ૂચના  

   આથી હ રવંદના કોલેજના તમામ વ ાથ ઓને જણાવવા ું કે ચા ુ શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩ માટ ે

નેશનલ કૉલર શપ પોટલ ારા વ વધ શ ણ સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય મેળવવા માટે વ ાથ એ 

https://scholarships.gov.in પર અર  કરવાની રહે છે. વ ાથ એ પોટલ પર અર  કરતી વખતે પોટલમાં આપેલ 

નયત ન ુના ું BONAFIDE CERTIFICATE ડાઉનલોડ કર  તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૨, ુકવાર થી ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શ નવાર 

ુધીમા ંઆચાય ીના સહ  સ ા કરવા માટે  કોલેજના એડમીન વભાગમાં સવાર ે૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ ુધીમા ંઆપી જવા ું 

રહેશે. સહ  સ ા કરે ું બોનાફાઇડ પોટલ પર અપલોડ કર  નીચે જણાવેલ તમામ ડો ુમ સની ઝેરો  વ ાથ એ સહ  કર  

તા. ૦૮-૧૦-૨૦૨૨, શ નવાર થી તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૨, શ નવાર ુધીમાં વે ર ફકશેન માટ ેકોલેજના એડમીન વભાગમાં સવાર ે

૧૦:૩૦ થી ૦૧:૦૦ ુધીમાં આપી જવા ું રહેશે.  
 

ખાસ ન ધ: નેશનલ કૉલર શપ પોટલ અંતગત કે  સરકાર તરફથી કૉલર શપ મેળવવા પોટલ પરથી ડાઉનલોડ કરે ું નયત 

વગતો વા ું બોનાફાઇડ સ ટ ફકટે તથા નીચે દશાવેલ તમામ ડો ુમ સની ઝરેો  વ ાથ એ કોલજેમાં 

ફર જયાત જમા કરાવવાની રહશેે. અર  ફોમ કે ઝેરો  જમા કરા ા વના કોઈપણ સંજોગોમાં વ ાથ ઓને 

ઉ ત બોનફાઇડમાં સહ  કર  આપવામાં આવશે નહ . વ ુ વગતો માટે https://scholarships.gov.in 

પોટલ પર ુકેલ ગાઇડલાઇ સ જ ર ચકાસવી. જનેી સૌ ખાસ ન ધ લેશો. 
 

નેશનલ કૉલર શપ પોટલ અંતગત કૉલર શપ અર  માટનેા વ મા ણત ડો ુમ સ ની યાદ   

૧.   નયત ન ૂના ું ર ૂઅલ અર  માટે ું તમામ જ ર  વગતો ભરે ું ફોમ (વાલી તથા વ ાથ ની સહ  સાથે)  

૨.   પોટલ પરથી ડાઉનલોડ કરે ું વગતો તથા સહ  સ ા વા ું બોનાફાઇડ સ ટ ફકટે 

૩.   ધોરણ ૧૨ ની માકશીટ 

૪.   શાળા છોડયા માણપ  ( લ વગ સ ટ ફકેટ) ની ઝરેો   

૫.   વ ાથ  તથા પતાના/વાલીના આધાર કાડની ઝરેો   

૬.   રશેન કાડની ઝરેો  ( થમ પા ું તથા સ યોની વગત દશાવ ું પા ું)  

૭.   ચા ુ શૈ ણક વષની ભરેલ ફ  ર સ ટની ઝરેો   

૮.   વ ાથ ના બક ખાતાની પાસ ૂકની ઝરેો   

૯.   પતા/ વાલીના આવકના તાજતેરનાં દાખલાની ઝરેો  તથા વાલીના છે લા IT RETURN ની ઝેરો   

       (મા   ૨.૫૦ થી વ ુ વા ષક આવક મેળવતા વાલી માટ ેજ) 

૧૦. ા ત ું માણપ  (મા  SC/ST/OBC કટગેર ના વ ાથ ઓ માટ ેજ) 

૧૨. વ ાથ ના કોલેજના આઈ-કાડની ઝરેો   

૧૩. કોલેજ તરફથી આપેલ બાંહધેર  પ ક (વાલી તથા વ ાથ ની સહ  સાથે) 

 

સપાલ, હ રવંદના કોલેજ 

 


