ુ યમંત્રી યળ
ુ ા સ્ળાળંબન યોજના હેઠલ રીન્યઅ
ુ  સહાય મેલળળાની
મખ્
ુ ો
અરજી સાથે જોડળા માટે સંસ્થાના ેટરપેડમાં ાળળાના પ્રમાણપત્રનો નમન
ક્રમ ક
ાં :

ત રીખ:
પ્રમાણપત્ર

આથી

પ્રમ ણત્ર

આળ મ ાં આળે

છે

કે

શ્રી/કુ ._______________________

એનરોમેન્ટ

નાંબર____________________ અમ રી શાંસ્થ ન ડીગ્રી/ડીપ્ોમ /ડી ટુ ડી____________________________
અભ્ય શક્રમમ ાં ૈક્ષણણક

ળવષ

__________

(બીજા/ત્રીજા/ચોથ ) ળવષમ ાં અભ્ય શ કરે

મ ાં પ્રથમ

ળવષમ ાં પ્રળે

મેલળીને

ષ મ ાં

___________

છે . શ્રી/કુ ._______________________ એ મુખ્યમાંત્રી યુળ

સ્ળ ળાંબન યોજન ષેઠલ ગય __________ળવે રૂ. __________ ની શષ ય મેલળે છે .

તેઓ અન્ય કોઈણ

યોજન ષેઠલ કોઈણ પ્રક રની શષ્યવ ૃશિ શષ ય મેલળત નથી. * શ્રી /કુ .________________ શ મે ૈક્ષણણક
શાંસ્થ ન નીશત શનયમો અથળ નૈશતક ધોરણો પ્રમ ણે ગાંભીર ગેરશસ્ત શળવયક કોઈણ ક યષળ ષી કરળ મ ાં આળે
નથી તથ શાંસ્થ ન નીશત શનયમો પ્રમ ણે ગય ળવષ _________દરશમય ન ૭૫ % કે તેથી ળધુ ષ જરી આે છે .
અમ રી

શાંસ્થ ________(શરક રી/અનુદ શનત/સ્ળશનભષર)

ષોસ્ટે ની

સુશળધ

ધર ળે___(છે /નથી.)

શ્રી/કુ ._______________________ને અમ રી શાંસ્થ ની ષોસ્ટે મ ાં પ્રળે મલે ______ (છે /નથી.)
શ્રી/કુ ._______________________ એ પ્રથમ / બીજા / ત્રીજા ળર્ષની માહે________ની
પરીક્ષા ______ માંથી _________ ગુણ/ Grade મેલળી _______ ટકા સાથે પાસ કરે  છે . *
અથળા
શ્રી/કુ ._______________________ એ પ્રથમ / બીજા / ત્રીજા ળર્ષની પરીક્ષાના પ્રથમ
સેમસ્ટરમાં

______ માંથી _________ ગુણ/SPI/Grade અને બીજા

સેમસ્ટરમાં

______ માંથી _________

ગુણ/SPI/Grade મેલળે છે . આમ પ્રથમ ળર્ષની પરીક્ષા બન્ને સેમેસ્ટરમાં કુ  ગુણ/SPI/Grade ______ માંથી
_________ ગુણ/SPI/Grade મેલળી _______ ટકા સાથે પાસ કરે  છે .
*
___________________
શાંસ્થ ન ળડ નુ ાં ન મ, શષી અને શશક્કો

Seal of Institute

* ાગુ પડતુ રાખવું બાકીનું કાઢી નાખવુ.ં
* ખ શ નોંધ:
1.

આની શાંસ્થ મ ાં ચ ત અભ્ય શક્ર્મ મ ટે જે રીક્ષ ધ્ધશત અમી ષોય તે પ્રમ ણે પ્રમ ણત્ર આવુ ાં
રાં ત ુ જો ગ્રેડ (Grade) ધ્ધશત અમી ષોય તો યુશનળશશિટીન શનયમ મુજબ મેલળે ગ્રેડ (Grade) શમકક્ષ
ટક ળ રી અળશ્ય દ ષ ળળી.

2.

શળદ્ય થી જો કોઈ અન્ય યોજન ષેઠલ શષ ય મેલળત ષોય તો તે યોજન નુ ાં ન મ અને મલતી શષ યની
રકમની શળગત પ્રમ ણત્રમ ાં દ ષ ળળી.

