
મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના હઠેળ રીન્યઅુલ સહાય મેળવવાની 
અરજી માટે સસં્થાના લેટરપડે પર જોડવાના પ્રમાણપત્રનો નમનુો 

ક્રમાકં:                                                                                             તારીખ: 
પ્રમાણપત્ર 

   આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે શ્રી/કુ._______________________  
એનરોલમેન્ટ નબંર__________________ અમારી સસં્થાના ડીગ્રી/ડીપ્લોમા/ડી ટુ ડી 
______________________________ અભ્યાસક્રમમા ંશૈક્ષણણક વર્ષ __________ મા ંપ્રથમ વર્ષમા ં
પ્રવેશ મેળવીન ેહાલમા ં___________ વર્ષમા ંઅભ્યાસ કરે છે. શ્રી/કુ._______________________ એ 
મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના હઠેળ અગાઉ __________વર્ ેરૂ. __________ ની સહાય મેળવેલ 
છે.  તેઓ અન્ય કોઈપણ યોજના હઠેળ કોઈપણ પ્રકારની શશષ્યવશૃિ સહાય મેળવતા નથી. * શ્રી /કુ. 
________________ સામ ે શૈક્ષણણક સસં્થાના નીશત શનયમો અથવા નૈશતક ધોરણો પ્રમાણે ગભંીર 
ગેરશશસ્ત શવર્યક કોઈપણ કાયષવાહી કરવામા ંઆવેલ નથી તથા સસં્થાના નીશત શનયમો પ્રમાણે પ્રથમ 
વર્ષ _________દરશમયાન ૭૫ % કે તેથી વધ ુ હાજરી આપેલ છે. અમારી સસં્થામા ં સેલ્ફ 
ફાઈનાન્સ/ગ્રાન્ટ ઇન એડ/ સરકારી હોસ્ટેલ છે. જેમા ંશ્રી/કુ._______________________   હોસ્ટેલમા ં
પ્રવેશ મેળવલે છે/નથી . શવધ્યાથીએ અમારી સસં્થામા ં ચાલ ુ સેમેસ્ટર 1/3/5/7 અથવા વર્ષ 
1/2/3/4 મા ં___________________ રૂ. ટયશુન ફી ભરેલ છે.  
    

શ્રી/કુ._______________________ એ પ્રથમ / બીજા / ત્રીજા /ચોથા વર્ષની 
માહ_ે_______ની પરીક્ષા ______ માથંી _________ ગણુ/ Grade મેળવી _______ ટકા સાથે______ 
પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે.  

અથવા 
 

        શ્રી/કુ._______________________ એ પ્રથમ /બીજા /ત્રીજા /ચોથા  વર્ષની પરીક્ષાના 
એટલે કે  પ્રથમ /ત્રીજા /પાચંમા /સાતમા  સેમસ્ટરમા ં ______ માથંી _________ ગણુ/SPI/Grade 
______ પ્રયત્ને અને બીજા/ ચોથા/ છઠ્ઠા/ આઠમા    સેમસ્ટરમા ં  ______ માથંી _________ 
ગણુ/SPI/Grade ______ પ્રયત્ને મેળવેલ છે. આમ પ્રથમ /બીજા /ત્રીજા /ચોથા  વર્ષની પરીક્ષાના 
બને્ન સેમેસ્ટરમા ં કુલ ગણુ/SPI/Grade ______ માથંી _________ ગણુ/SPI/Grade મેળવી _______ 
ટકા સાથે પાસ કરેલ છે.  
 

                                                                                                                 ___________________                   
                                                   સસં્થાના વડાનુ ંનામ, સહી અને શસક્કો 

                                 

* લાગ ુપડત ુરાખવુું બાકીનુું કાઢી નાખવુું.  
 * ખાસ નોંધ: 

1. આપની સસં્થામા ંચાલતા અભ્યાસક્ર્મ માટે જે પરીક્ષા પધ્ધશત અમલી હોય તે પ્રમાણે પ્રમાણપત્ર 
આપવુ ં પરંત ુજો ગ્રેડ (Grade) પધ્ધશત અમલી હોય તો યશુનવશસિટીના શનયમ મજુબ મેળવેલ 
ગ્રડેને (Grade) સમકક્ષ ટકાવારી અવશ્ય દશાષવવી. 

2. શવદ્યાથીએ જો કોઈ અન્ય યોજના હઠેળ સહાય મેળવતા હોય તો તે યોજનાનુ ંનામ અને મળતી 
સહાયની રકમની શવગત પ્રમાણપત્રમા ંદશાષવવી.  

 
Seal of Institute 


