મુખ્મભંત્રી યુલા સ્લાલરંફન મોજના શેઠ યીન્યુઅર વશામ ભેલલાની
અયજી ભાટે વંસ્થાના રેટયેડ ય જોડલાના પ્રભાણત્રનો નમુનો
ક્રભાંક:

તાયીખ:

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાં આલે છે કે શ્રી/કુ._______________________
એનયોરભેન્ટ

નંફય__________________

અભાયી

વંસ્થાના

ડીગ્રી/ડીપ્રોભા/ડી

ટુ

ડી

______________________________ અભ્માવક્રભભાં ળૈક્ષણણક લષ __________ ભાં પ્રથભ લષભાં
પ્રલેળ ભેલીને શારભાં ___________ લષભાં અભ્માવ કયે છે . શ્રી/કુ._______________________ એ
મુખ્મભંત્રી યુલા સ્લાલરંફન મોજના શેઠ અગાઉ __________લે રૂ. __________ ની વશામ ભેલેર
છે .

તેઓ અન્મ કોઈણ મોજના શેઠ કોઈણ પ્રકાયની શળષ્મવ ૃશિ વશામ ભેલતા નથી.

*

શ્રી

/કુ.________________ વાભે ળૈક્ષણણક વંસ્થાના નીશત શનમભો અથલા નૈશતક ધોયણો પ્રભાણે ગંબીય
ગેયશળસ્ત શલમક કોઈણ કામષલાશી કયલાભાં આલેર નથી તથા વંસ્થાના નીશત શનમભો પ્રભાણે પ્રથભ
લષ _________દયશભમાન ૭૫ % કે તેથી લધુ શાજયી આેર છે . અભાયી વંસ્થાભાં વેલ્પ
પાઈનાન્વ/ગ્રાન્ટ

ઇન

એડ/

શ્રી/કુ._______________________

વયકાયી

______________શોસ્ટેર

છે .

જેભાં

શોસ્ટેરભાં પ્રલેળ ભેલેર છે /નથી .

શ્રી/કુ ._______________________ એ પ્રથમ / બીજા / ત્રીજા /ચોથા ળર્ષની
ુ / Grade મેલળી _______ ટકા સાથે______
માહે________ની પરીક્ષા ______ માાંથી _________ ગણ
પ્રયત્ને પાસ કરે  છે .

*

*
અથળા
શ્રી/કુ ._______________________ એ પ્રથમ /બીજા /ત્રીજા /ચોથા
પરીક્ષાના એટે કે

પ્રથમ /ત્રીજા /પાાંચમા /સાતમા

સેમસ્ટરમાાં

ુ /SPI/Grade ______ પ્રયત્ને અને બીજા/ ચોથા/ છઠ્ઠા/ આઠમા
ગણ

ળર્ષની

______ માાંથી _________
સેમસ્ટરમાાં

______ માાંથી

ુ /SPI/Grade ______ પ્રયત્ને મેલળે છે . આમ પ્રથમ /બીજા /ત્રીજા /ચોથા
_________ ગણ

ળર્ષની

ુ /SPI/Grade ______ માાંથી _________ ગણ
ુ /SPI/Grade મેલળી
પરીક્ષાના બન્ને સેમેસ્ટરમાાં કુ  ગણ
_______ ટકા સાથે પાસ કરે  છે .

*
___________________
Seal of Institute

વંસ્થાના લડાનુ ં નાભ, વશી અને શવક્કો

* ાગ ુ પડત ુ રાખવ ાંુ બાકીન ાંુ કાઢી નાખવ.ાંુ
* ખાવ નોંધ:
1. આની વંસ્થાભાં ચારતા અભ્માવક્ર્ભ ભાટે જે યીક્ષા ધ્ધશત અભરી શોમ તે પ્રભાણે પ્રભાણત્ર
આવુ ં યં ત ુ જો ગ્રેડ (Grade) ધ્ધશત અભરી શોમ તો યુશનલશવિટીના શનમભ મુજફ ભેલેર
ગ્રેડને (Grade) વભકક્ષ ટકાલાયી અલશ્મ દળાષલલી.

2. શલદ્યાથીએ જો કોઈ અન્મ મોજના શેઠ વશામ ભેલતા શોમ તો તે મોજનાનુ ં નાભ અને ભતી
વશામની યકભની શલગત પ્રભાણત્રભાં દળાષલલી.

