
સેન્ટ ઝેવિયસસ કૉલેજ, અમદાિાદ-૯. 
S.C/S.T./SEBC/OBC/EWS/PH વિષ્યવવૃિ અંગેની નોટટસ-3 (િર્સ:૨૦૨૨-૨૩) 

 

S.C/S.T./SEBC/OBC/PH કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે હજુ સધુી વિષ્યવવૃિના ફોમસ ભરેલ નર્થી િેિા વિધાર્થીઓ માટે ચાલ ુિૈક્ષણણક િર્સ ૨૦૨૨-૨૩ નાાં 
શિષ્યવશૃિના ફોર્મ Common Scholarship Portal www.digitalgujarat.gov.in પર ફરી િરૂ થયેલ છે. બાકી રહી ગયેલ વિધાર્થીઓએ તારીખ 15/02/2023 ર્થી 
28/02/2023 સધુીમાાં ભરી; જરૂરી દસ્તાવેજો જોડી કોલેજ ઓફિસમાાં રૂબરૂ તારીખ 01/03/2023 બપોરે 2.00 વાગ્યા સધુીમાાં જમા કરાિિા. ત્યારબાદ ફોર્મ સ્િીકારિાર્ાાં 
આિશે નહિ જેની ખાસ નોંધ લેિી. પ્રથમ વખત અરજી કરતાાં શવદ્યાથીઓએ FRESH અને ગત વર્ષે જે શવદ્યાથીઓએ અરજી કરેલ હતી તેઓએ RENEWAL ફોમમ 
ભરવ ાં. Online ફોમમ ભરવા માટે Laptop/desktopનો ઉપયોગ કરવો આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાાં રાખવી. આ યોજના ફક્ત ગ જરાત રાજ્યનાાં શવધાથીઓ માટે 
હોવાથી અન્ય રાજ્યનાાં શવધાથીઓ આ સ્કોલરશિપ માટે અરજી કરવી નહહ. ફક્ત સેન્ટ ઝેવિયસસ મેન્સ/લેટિસ હોસ્ટેલમાાં રહિેા S.C/S.T વિદ્યાર્થીઓ 
(કુમાર અને કન્યા) ફૂિબીલ અંગેની દરખાસ્િ કરી િકે છે જેનુાં અલગર્થી ફોમસ ભરવુાં. BA, B.Sc. (AIDED), M.Sc. (ORG. CHEM.) માાં અભ્યાસ 
કરિાાં િમામ વિધાર્થીઓએ ADMISSION TYPE માાં REGULAR SEAT (GOVERNMET QUOTA) SELECT કરવુાં. અન્ય બીજા કોર્સમાાં અભ્યાસ કરિાાં િમામ 
વિધાર્થીઓએ ADMISSION TYPE માાં REGULAR PAID SEAT (SELF FINANCE) SELECT કરવુાં. ફીની શવગતો ર્ાટે દરેક શવદ્યાથીએ આ નોહટસના પેજ નાં. 2 

અને 3 ધ્યાનમાાં લેવ ાં. દરેક યોજનાની શવગતો ધ્યાનપવૂમક વાાંચ્યા બાદ ફોમમ ભરવ ાં. નીચેની િારીખો ખાસ ધ્યાને લેિી: 
 

CLASS FACULTY COLLEGE START DATE COLLEGE END DATE 

FYના િમામ વિધાર્થીઓ BA BSC BCA BCOM MA MSC 25/08/2022 

30/04/2023 SYના િમામ વિધાર્થીઓ BA BSC BCA BCOM MA MSC 18/07/2022 

TYના િમામ વિધાર્થીઓ BA BSC BCA BCOM 15/06/2022 

 

ફોર્મ સાર્થ ેજરૂરી દસ્તાિેજો પણ online અપલોડ કરિા. ત્યારબાદ ફોર્મની વિન્ટ લઇ, Upload કરેલ દરેક કાગળ ઉપર વવધાર્થીએ સહી કરિી િેને િોમમ સારે્થ 

જોડવા અને કોલેજ ઓટફસમાાં જમા કરાિિા િરજીયાત છે િેના િગર ફોમસ િેટરફાય ર્થિે નટહ. 

 

શવદ્યાથીઓની શિષ્યવશૃિ આવવામાાં જો શવલાંબ થિે તો તેની સાંપરૂ્મ જવાબદારી શવદ્યાથીની પોતાની રહિેે જેની ખાસ નોંધ લેવી. 
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