Renewal Scholarship Form No:-

ુ ર પોભમ
ળૈક્ષણિક હેત ુ ભાટે આર્થિક સહામ ભેલલાન ુંુ યીન્યઅ
૧) ર્લદ્યાથીનુું ુરું ુ નાભ (અટક હેરા રખલી):- .....................................................................................................
૨) લારીશ્રી/ર્તાશ્રીનુું ુરુ નાભ:- .......................................................................................................................
તભાયા ર્તા હમાત છે ? હા ....... ના ........
૩) ળાખા:- ...................................... સેભેસ્ટય:- ................. યોર નુંફય:- .......................................................
એનયોરભેન્ટ નુંફય:- ............................................... જન્ભ તાયીખ:- .................................બ્રડ ગ્ર ૂ:- ..........
જાતી:- .......................... કેટેગયી:-....................... . SPI: અગાઉના વેભેસ્ટય:- ........લર્તભાન વેભેસ્ટય :- ..........
૪) ત્ર વ્મલહાયનુું ુરું ુ સયનામુ:ું - ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................પોન નું......................................................
ભોફાઈર નુંફય(લારીશ્રી/ર્તાશ્રી):- ...................................... ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીની:- ...................................
૫) હોસ્ટેરભાું એડર્ભળન રીધેર છે ? હા .......... ના ...........
૬) કોરેજભાું બયલાાત્ર પીની ર્લગત:-

પ્રલેળ પી રૂ. - ............................ટયુળન પી રૂ.-...............................

શોસ્ટેર પી રૂ. - ...........................કુ ર પી રૂ.-...............................
૭) અન્મ કોઈ સાભાજજક ટ્રસ્ટ કે સુંસ્થાન , ધાર્ભિક સુંસ્થાન , યાજ્મ સયકાયની ર્લર્લધ ર્ળષ્મવ ૃર્િ કે ર્ળક્ષિ સહામ મોજના હેઠ કે
બાયત સયકાય દ્વાયા જાહેય કયલાભાું આલેર કોઇિ પ્રકાયની ર્ળષ્મવ ૃર્િ કે ર્ળક્ષિ સહામ અંતગમ ત અગાઉ અયજી કયે ર છે /
ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભે છે ?/ સહામ ભેલેર છે ?

હા કે ના ...........

૮) ફેન્કના ખાતાની ર્લગત:ફેન્કનો ખાર્ા નં.:- ................................................
વયનામુ:- ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................... પોન નં.:- ..............................................
૯) ર્ળષ્મવ ૃર્િ નલીનીકયિ ભાટે મોગ્મતાના ભાદું ડ:
૧) ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ નીચે ઉલ્રેખ કમામ પ્રભાિે કોઈ ફે સ્સ્થર્તનુું ારન કયવુું આલશ્મક છે .
અ) અગાઉના વત્રના GTU યીક્ષાના ફધાજ વલમો ઉત્તીર્ત કયે રા છે ? ( શા/ના)
જો ના શોમ ર્ો ફાકી યશેરા વલમો: ૧._____________
૨. ____________
૩._____________
ફ) ક્રાવભાં ટોચના દસ ક્રભાંકની અંદય નંફય ભેલેર છે ?(શા/ના)
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જો શા શોમ ર્ો ભેલેર નંફય :_______________________
ક) SPI: અગાઉના વત્ર કયર્ા ૨૫ % લધાયે છે ?(શા/ના)
જો શા શોમ ર્ો અગાઉના વત્રના
ભેલેર નલા વત્રના

SPI: _________
SPI: _________

૨) ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ સત્ર દયર્ભમાન કોરેજ દ્વાયા નક્કી કયે ર ર્ળસ્તતાના ર્નમભોન ુું ારન કયે છે ?(હા/ના)
૩) ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ અગાઉના / ચાલ ુ સત્ર દયર્ભમાન કોરેજ દ્વાયા/સુંસ્થા ફહાય આમોજન કયલાભાું આલેર ઈતય
પ્રવ ૃર્િઓભાું બાગ રીધેર છે ?(હા/ના)
જો શા શોમ ર્ો જરૂયી પ્રભાર્ત્રો ર્થા વલગર્ :
૧)___________________________________________________________________
૨)___________________________________________________________________
૪) અગાઉના સત્રની GTU ની યીક્ષાની ફેકરોગ ક્રીમય કયે ર છે ? ( હા/ના)
જો ના શોમર્ો વલમો :
૧) __________________________________________________________________
૨)___________________________________________________________________
આથી અભે એકયાય કયીએ છીએ કે અભે વળષ્મવ ૃવત્ત મોજના ના ર્ભાભ વનમભો લાંચ્મા છે અને ર્ેને ારન કયલા વંભર્ થાઉં છં.અને અભે
પ્રભાણર્ર્ કયે ર છે કે અયજીભાં આેરી ર્ભાભ વલગર્ો વાચી છે અને વંસ્થાને ર્ેભાંથી કોઇર્ વલગર્ બવલષ્મભાં ર્ ખોટી જર્ામ ર્ો ર્ેભના દ્વાયા
રેલામેર વનર્તમ અભને ફંધનકર્ાત યશેળે ર્થા અભોએ વનમભ વલરુ દ્ધ ભેલેરી ર્ભાભ યકભ વ્માજવહશર્ લસુર કયી ળકળે.
તાયીખ:

ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીની સહી :

સ્થ :

લારી/ર્તાની સહી
FOR OFFICE USE ONLY
Last Semester :-

1)

Attendance

Current Semester :-

2)

Last Semester

CPI:-

3)

Scholarship Details (if Any):-

4)

Document Attached:a) Event Certificate:- Yes/No
b) Fee Receipt:- Yes/No

5)

Any Pending Document:-

6)

Name & Sign of Student Section Member:-

SPI:-

Category:No. of Backlog:-

c)
d)
e)

Last Sem. Mark sheet:- Yes/No
Current Sem. Mark sheet:- Yes/No
Backlog Clear Mark sheet:-Yes/No

Batch Counselor Name & Sign with remarks :-

Scholarship Head :Remarks by Head:-

Consider for Scholarship:- Yes/ No :-
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ર્ળષ્મવ ૃર્િ મોજનાના ર્નમભો
1.

આ વળષ્મવ ૃવત્ત પક્ર્ શ્રીભર્ી.એવ.આય.ટે ર એન્જીનીમયીંગ કોરેજભાં બર્ર્ા વલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીઓભાટે ર્ેભજ આલક ભમાતદા
લાવિક રૂ. એક રાખ થી નીચે શોમ ર્થા ગત સેભેસ્ટયની ટોટર હાજયી ૮૦% થી ઉય શોમ ર્ેભના ભાટે જ છે .

2.

અયજીત્રક વલદ્યાથીએ ોર્ાના શસ્ર્ાક્ષયભાં જ બયલાનું યશેળ.ે

3.

અધ ૂયી ર્લગતો કે ખોટી ર્લગતોલાળું પોભમ યદ ગિાળે, ર્ેભજ ખોટી ભાહશર્ી આનાય વલદ્યાથી વાભે વંસ્થા દ્વાયા જરૂયી ગરાં
રેલાળે.જેની દયે ક ર્લદ્યાથીએ ખાસ નોધ રેલી.

4.

કોઈ વંજોગોભાં પોભતભાં આેર વલગર્ોભાં પેયપાય થામ ર્ો વલદ્યાથીએ ર્ાત્કાણરક ધોયર્ે જરૂયી પુયાલા વાથે સુધાયા કયાયલા જેની દયે ક
વલદ્યાથીએ ખાવ નોધ રેલી.

5.

વળષ્મવ ૃવત્ત ભેલલા ઇચ્છક વલદ્યાથી દ્વાયા અન્મ કોઈ વાભાજજક ટ્રસ્ટ દ્વાયા , ધાવભિક વંસ્થાન , યાજ્મ વયકાયની વલવલધ વળષ્મવ ૃવત્ત કે
વળક્ષર્ વશામ મોજના શેઠ બાયર્ વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાં આલેરકોઇર્ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવત્ત કે વળક્ષર્ વશામ અંર્ગતર્ કોઈ
અયજી કયે ર અથલા વશામ

ભર્ી શોમ અથલા વશામ ચુકલેર શોમર્ો વદયહુ મોજનાભાં વભાવલષ્ટ થઇ ળકળે નશી જેની

ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ ખાસ નોધ રેલી.
6.

આવથિક ભદદ ભેલનાય વલદ્યાથીએ અગાઉના GTU વત્રનીહયર્ાભની નકર , કોરેજ દ્વાયા/વંસ્થા ફશાય મોજામેર ઈર્ય પ્રવ ૃવત્તઓભાં
રીધેર બાગનું પ્રભાર્ત્ર, લર્તભાન અને અગાઉના વત્રની GTU યીક્ષાના હયર્ાભ નકર (SPI ભાટે ), GTU ફેકરોગ એક્ઝાભના
હયર્ાભની પ્રભાણર્ર્ નકરો પયજીમાર્ ફીડલી.

7.

અયજીત્રકની ચકાવર્ી ફાદ રામક જર્ાર્ા વલદ્યાથીઓને વંસ્થા દ્વાયા અગ્રર્ાક્રભ આલાભાં આલળે. અગ્રર્ાક્રભ વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની
ું , વળસ્ર્ર્ા,વભમ ારનર્ા ર્ેભજ
દ્વાયા દળાતલેર વલગર્ો , વલગર્ોની ચકાવર્ી ર્ેભજ વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની નો કોરેજભાં લર્તણક
યીક્ષાના યીઝલ્ટ ઉય આધાય યાખર્ો શોલાથીપેયફદર થઇ ળકે છે .જેનો આખયી વનર્તમ વંસ્થાની સ્કોરયળી કભીટીને ફાવધર્
યશેળ.ે

8.

કોઈની ર્ બરાભર્ કે રાગલગનો પ્રમત્ન સ્લમં ના અહશર્ભાં જ પુયલાય થળે.જેનીવલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીએ નોધ રેલી.

9.

જેભની વળષ્મવ ૃવત્ત સ્લીકૃર્ થામ છે ર્ેભને જ જાર્ કયલાભાં આલે છે .અન્મને અસ્લીકૃવર્ ના કાયર્ો આલા ભાટે વંસ્થા ફંધામેર નથી .

10. ખોટી વલગર્ો યજુ કયી નાર્ાકીમ રાબ રેલો ર્ે પોજદાયી ગુનો ફને છે .ર્ેભજ અયજીત્રકભાં ખોટી વલગર્ો જર્ામ ર્ો વંસ્થા ર્યપથી જે
ર્ કામતલાશી કયલાભાં આલળે ર્ે વલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીનેભજ
ં ુ ય(ફંધનકર્ાત) યશેળ.ે
11. સ્કોરયળી ભંજુય થમા ફાદ ચાલુ વેભેસ્ટય દયમ્માન કોરેજ કેમ્વની અંદય કોઇર્ પ્રકાયની ગેયયીર્ી આચયે ર પુયલાય થળે ર્ો જે
ર્ે વલદ્યાથીની સ્કોરયળી ચાલુ વેભેસ્ટય ની અયજી યદફાર્ર ગર્ાળે.
12. સ્કોરયળી ભંજુય થમાની કોરેજ દ્વાયા જાર્ કમાત ફાદ દદન ૭ ની અંદય જેર્ે વલદ્યાથીએ સ્કોરયળી ને રગર્ જરૂયી કામતલાશી પ ૂયી
કયલાની યશેળ.ે જો જેર્ે વલદ્યાથી કામતલાશી પ ૂયી કયલાભાં વલરંફ કયળે ર્ો ર્ેની સ્કોરયળી યદફાર્ર ગર્ાળે.જેની દયે ક ર્લદ્યાથીઓએ
ખાસ નોધ રેલી.
13. જે ર્લદ્યાથીની સ્કોરયળી ભુંજુય થામ તે ર્લદ્યાથીએ કોરેજની તભાભ એક્ટીલીટી દયર્ભમાન પયજીમાતિે હાજય યહેવ ુંુ ડળે. અથામત
જે તે ઇલેન્ટભાું તે સ્ધમક તયીકે અથલા તો સ્લમભસેલક તયીકે જોડામેરો હોલો જોઈએ.
14. જે ર્લદ્યાથીની સ્કોરયળી ભુંજુય થામ તે ર્લદ્યાથીએ કોરેજના કાભકાજ દયમ્માન પયજીમાતિે હાજય યહેવ ુંુ ડળે.
15. ર્લદ્યાથીએ આ પોભમ ફેચ કાઉન્સીરયને જભા કયાલલાન ુું યહેળ,ે અને ફેચ કાઉન્સીરયે આ પોભમ સ્કોરયળી હેડ ને જભા કયાલલાન ુું યહેળે
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