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Estd.: 1948 

ક્રમ ાંક:                 ત રીખ: ___________ 

પ્રમ ણપત્ર 

                  આથી પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવે છે કે  શ્રી/કુ. ___________________________________   

એનરોલમેન્ટ નાંબર__________________ અમ રી સાંસ્થ ન  ડીગ્રી/ડીપ્લોમ /ડી ટુ ડી 

__________________________________ અભ્ય સક્રમમ ાં શૈક્ષણણક વર્ષ ________________ મ ાં પ્રથમ વર્ષમ ાં      

પ્રવેશ મેળવીન ે હ લમ ાં ___________ વર્ષમ ાં અભ્ય સ કરે છે. શ્રી/કુ.______________________________ એ   

મુખ્યમાંત્રી યુવ  સ્વ વલાંબન યોજન  હેઠળ અગ ઉ _______________વર્ે  રૂ. __________________ની સહ ય મેળવેલ  

છે. તેઓ   અન્ય કોઈપણ  યોજન    હેઠળ     કોઈપણ     પ્રક રની    ણશષ્યવૃણિ      સહ ય  મેળવત     નથી. *       શ્રી      

/કુ.________________ સ મે શૈક્ષણણક સાંસ્થ ન  નીણત નીયમો અથવ  નૈણતક ધોરણો પ્રમ ણે ગાંભીર ગેરણશસ્ત ણવર્યક 

કોઈપણ ક યર્વ હી કરવ મ ાં આવેલ નથી તથ  સાંસ્થ ન  નીણત ણનયમો પ્રમ ણે પ્રથમ વર્ષ   

____________________દરણમય ન ૭૫ % કે તેથી વધુ હ જરી આપેલ છે.  

 

શ્રી/કુ._______________________ એ બીજા વર્ષની પરીક્ષ ન  ત્રીજા સેમસ્ટરમ  ાં ______ મ  ાંથી _________ 

ગણુ/SPI/Grade અન ેચોથ  સેમસ્ટરમ  ાં ______ મ  ાંથી _________ ગણુ/SPI/Grade મળેવલે છે. આમ બીજા 

વર્ષની પરીક્ષ  બન્ન ે સેમસે્ટરમ  ાં કુલ ગણુ/SPI/Grade ______ મ  ાંથી _________ ગણુ/SPI/Grade મળેવી 

_______ ટક  સ થ ેપ સ કરલે છે.  

 

 

 

 

              Seal of Institute                                                                        __________________________  

                                        સાંસ્થ ન  વડ નુાં ન મ, સહી અને ણસક્કો  

 

 

* ખ સ નોંધ:  

1. આપની સાંસ્થ મ ાં ચ લત  અભ્ય સક્ર્મ મ ટે જે પરીક્ષ  પધ્ધણત અમલી હોય તે પ્રમ ણે પ્રમ ણપત્ર આપવુાં પરાંતુ જો ગ્રેડ 

(Grade) પધ્ધણત અમલી હોય તો યુનીવસીટીન  ણનયમ મુજબ મેળવેલ ગ્રેડન ે(Grade) સમકક્ષ ટક વ રી અવશ્ય દશ ષવવી.  

2. ણવદ્ય થીએ જો કોઈ અન્ય યોજન  હેઠળ સહ ય મેળવત  હોય તો તે યોજન નુાં ન મ અને મળતી સહ યની રકમની ણવગત 

પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ષવવી. 

 


