Scholarship Form No:-

ળૈક્ષણિક શેત ુ ભાટે આર્થિક વશામ ભેલલાન ુંુ અયજી ત્રક

૧) ર્લદ્યાથીન ુું રુ ુ નાભ (અટક શેરા રખલી):- ...........................................................................

૨) લારીશ્રી/ર્તાશ્રીન ુું રુ ુ નાભ:-..................................................................................................
તભાયા ર્તા શમાત છે ? શા ....... ના ........
૩) ળાખા:- .............................વેભેસ્ટય:- ............યોર નુંફય:- ............................
એનયોરભેન્ટ નુંફય:- .....................................જન્ભ તાયીખ:- ......................બ્રડ ગ્ર ૂ:- ..........
જાતી:- ................................ કેટેગયી:- ..................................ટોટર ફેકરોગ:- ............

PASTE
PASSPORT
SIZE
PHOTO
AT HERE

૪) ત્ર વ્મલશાયન ુું રુ ું ુ વયનામ:ુું - .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................... પોન નું..................................................
ભોફાઈરનુંફય(લારીશ્રી/ર્તાશ્રી):- ..................................ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીની:- ..............................
૫) કુ ટુુંફની લાર્િક આલક ની ર્લગત :
પતા/લારી/ભાતા/
વંયક્ુ ત કુ ટુંફના અન્મ
વભ્મોની આલક

વ્મલવામ/ ધંધો/ નોકયી/
અભ્માવ

વ્મલવામ/
અભ્માવ નું સ્થ

વ્મલવામ/
અભ્માવ નો

કુ ર લાપિક આલક

પ્રકાય

પતા
ભાતા
બાઈ/ ફશેન/ અન્મ
કુ ર આલક
૬) ર્તા /લારીના વ્મલવામન ુું  ૂરું ુ વયનામ:ુું - .................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................... પોન નું.:- .............................................
૭) શોસ્ટેરભાું એડર્ભળન રીધેર છે ? શા કે ના

...........

૮) કોરેજભાું બયલાાત્ર પીની ર્લગત:-પ્રલેળ પી રૂ. - ......................ટ્યુળન પી રૂ.-............................
શોસ્ટ્ેર પી રૂ. -......................કુ ર પી રૂ.-...............................
૯) અન્મ કોઈ વાભાજજક ટ્રસ્ટ કે વુંસ્થાન , ધાર્ભિક વુંસ્થાન , યાજ્મ વયકાયની ર્લર્લધ ર્ળષ્મવ ૃર્િ કે ર્ળક્ષિ વશામ મોજના શેઠ કે બાયત
વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાું આલેર કોઇિ પ્રકાયની ર્ળષ્મવ ૃર્િ કે ર્ળક્ષિ વશામ અંતગગત અગાઉ અયજી કયે ર છે / ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભે છે ?/
વશામ ભેલેર છે ?

શા કે ના

...........

૧૦) ભેલેર પ્રલેળની ર્લગત :- ભેયીટ્ ધોયણે :- ....... ભેયીટ્ નંફય-...................અન્મ- ..................
૧૧) ઘય ોતાન ુું છે ? શા કે ના

........... ૧૨)ોતાની જભીન છે ? શા કે ના

...........
જો શા તો કેટ્રી............( 7/12 અને 8 અ ના

ઉતાયા જોડલા)
૧૩) ઘયભાું કેટરા લાશન છે ? ............. ટુ વ્શીરય ................ પોય વ્શીરય..............
૧૪) ઘયભાું શોમ એલા શોભ એપ્રામન્વની ર્લગત:- ટીલી .........ફ્રીઝ .........લાર્ળિંગ ભળીન .............ઘયઘુંટી ..............
૧૫) ફેન્કના ખાતાની ર્લગત:ફેન્કનો ખાતા નં. :- ............................................................IFSC નંફય: .......................................
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વયનામુ:- ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................... પોન નં.:- ..............................................
૧૬) અભ્માવક્રભની ર્લગત:ક્રભ

યીક્ષાનું નાભ

વંસ્થા/યુપનલવીટ્ીનું નાભ

કમા લષભાં

નં.

લગષ/ટ્કાલાયી

યીક્ષા આી

૧.

એવ.એવ.વી.(ધોયણ ૧૦ )

૨.

એચ.એવ.વી.(ધોયણ-૧૨)

૩.

ડીપ્રોભા/અન્મ

૧૭) ૧) ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભાટે મોગ્મતાના ભાદું ડ:
અ) અગાઉના વત્રના GTU યીક્ષાના ફધાજ પલમો ઉત્તીણષ કયે રા શોલા જોઈએ.
ફ) ક્રાવભાં ટ્ોચના ૧૭% ક્રભાંકની અંદય નંફય ભેલેર છે (SPI મુજફ)?(શા/ના)
જો શા શોમ તો ભેલેર નંફય :________,લગષ ભાં કુ ર પલદ્યાથીઓ ની વંખ્મા ___________
૨) ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ વત્ર દયર્ભમાન કોરેજ દ્વાયા નક્કી કયે ર ર્ળસ્તતાના ર્નમભોન ુું ારન કયે છે ?(શા/ના)
૩) ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ અગાઉના / ચાલ ુ વત્ર દયર્ભમાન કોરેજ દ્વાયા/વુંસ્થા ફશાય આમોજન કયલાભાું આલેર ઈતય
પ્રવ ૃર્િઓભાું બાગ રીધેર છે ?(શા/ના)
જો શા શોમ તો જરૂયી પ્રભાણત્રો તથા પલગત :
૧)___________________________________________________________________
૨)______________________________________________________________
આથી અભે એકયાય કયીએ છીએ કે અભે પળષ્મવ ૃપત્ત મોજના ના તભાભ પનમભો લાંચ્મા છે અને તેને ારન કયલા વંભત થાઉં છં.અને
અભે પ્રભાણણત કયે ર છે કે અયજીભાં આેરીતભાભ પલગતો વાચી છે અને વંસ્થાને તેભાંથી કોઇણ પલગત બપલષ્મભાં ણ ખોટ્ી જણામ
તો તેભના દ્વાયા રેલામેર પનણષમ અભને ફંધનકતાષ યશેળે તથા અભોએ પનમભ પલરુ દ્ધ ભેલેરી તભાભ યકભ વ્માજવહશત લસુર કયી
ળકળે.
તાયીખ:

ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીની વશી :

લારી/ર્તાની વશી:
FOR BATCH COUNSELOR USE ONLY

1)

Attendance

Current Semester :-

Last Semester :-

Category:-

2)

Last Semester

CPI:-

SPI:-

No. of Backlog:-

3)

Scholarship Details (if Any):-

4)

Document Attached:a) Cast Certificate:- Yes/No
b) Ration Card:- Yes/No
c) Fee Receipt:- Yes/No

5)

Any Pending Document:-

d)
e)
f)
g)

L.C.:- Yes/No
College I Card:- Yes/No
Last Sem. Mark sheet:- Yes/No
12th Std. Mark Sheet:- Yes/No

Batch Counselor Name & Sign with remarks :-

Remarks by Scholarship Head:Consider for Scholarship:- Yes/ No
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ર્ળષ્મવ ૃર્િ મોજનાના ર્નમભો


આ પળષ્મવ ૃપત્ત પક્ત શ્રીભતી.એવ.આય.ટ્ેર એન્જીનીમયીંગ કોરેજભાં બણતા પલદ્યાથી/પલદ્યાથીનીઓભાટ્ે તેભજ આલક ભમાષદા લાપિક
રૂ. એક રાખ થી નીચે શોમ તથા ગત વેભેસ્ટયની ટોટર શાજયી ૮૫% થી ઉય શોમ તેભના ભાટ્ે જ છે .



જે પલદ્યાથી/પલદ્યાથીનીઓએ

ભેનેજભેન્ટ ક્લોટા/એન.આય.આઈ/ટી..એપ.ડફલ્ય ુ .એવ. અંતગષત પ્રલેળ ભેલેર શોમ તે

પલદ્યાથી/પલદ્યાથીનીઓ પળષ્મવ ૃપત્ત મોજનાનો રાબ રઇ ળકળે નહશ.


અગાઉના વત્રના GTU યીક્ષાના ફધાજ પલમો ઉત્તીણષ કયે રા શોલા જોઈએ.



અયજીત્રક પલદ્યાથીએ ોતાના શસ્તાક્ષયભાં જ બયલાનું યશેળે.



અધ ૂયી ર્લગતો કે ખોટી ર્લગતોલાળું પોભગ યદ ગિાળે

, તેભજ ખોટ્ી ભાહશતી આનાય પલદ્યાથી વાભે વંસ્થા દ્વાયા જરૂયી ગરાં

રેલાળે.જેની દયે ક ર્લદ્યાથીએ ખાવ નોધ રેલી. જાતી અને આલક અંગેન ું એકયાયનામ ુું ની પલગતો અલશ્મ આલી.


પલદ્યાથીએ પળષ્મવ ૃપત્તના પોભષભાં દળાષલેર મુજફ ોતાની રામકાત, કુ ટુંફની વંખ્મા ,બણનાયની

વંખ્મા,આથીક હયસ્સ્થપત ,કુ ટુંફની

પલગત દળાષલલી જરૂયી છે . કોઈ વંજોગોભાં પોભષભાં આેર પલગતોભાં પેયપાય થામ તો પલદ્યાથીએ તાત્કાણરક ધોયણે જરૂયી ુયાલા વાથે
સુધાયા કયાયલા જેની દયે ક પલદ્યાથીએ ખાવ નોધ રેલી.


પળષ્મવ ૃપત્ત ભેલલા ઇચ્છક પલદ્યાથી દ્વાયા અન્મ કોઈ વાભાજજક ટ્રસ્ટ્ દ્વાયા ,ધાપભિક વંસ્થાન ,યાજ્મ વયકાયની પલપલધ પળષ્મવ ૃપત્ત કે પળક્ષણ
વશામ મોજના શેઠ બાયત વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાં આલેરકોઇણ પ્રકાયની પળષ્મવ ૃપત્ત કે પળક્ષણ વશામ અંતગષત કોઈ અયજી
કયે ર અથલા વશામ

ભતી શોમ અથલા વશામ ચુકલેર શોમતો વદયહુ મોજનાભાં વભાપલષ્ટ્ થઇ ળકળે નશી

જેની

ર્લદ્યાથી/ર્લદ્યાથીનીએ ખાવ નોધ રેલી.


આપથિક ભદદ ભેલનાય પલદ્યાથી/પલદ્યાથીની વંસ્થાનું ઋણ અદા કયલા ઈચ્છે ,તેભજ રીધેર આપથિક ભદદ કોરેજના ફીજા
પલદ્યાથી/પલદ્યાથીની ભદદરૂ થઇ ળકે તે રાબાથેજમાયે ણ પલદ્યાથી/પલદ્યાથીની નોકયી /ધંધો ળરુ કયે ત્માયે વંસ્થાને યત કયી ળકે
છે .



આપથિક ભદદ ભેલનાય પલદ્યાથીએ જાપત અંગેન ું પ્રભાણત્ર ,છે લ્રી લાપિક યીક્ષાની ભાકષ ળીટ્ ,એર.વી., પી બમાષની શોંચ, યે ળન
કાડષ , ધો.૧૨ ની ભાકષ ળીટ્, કોરેજના આઈ. કાડષ ની પ્રભાણણત નકરો પયજીમાત ફીડલી.



અયજીત્રકની ચકાવણી ફાદ રામક જણાતા પલદ્યાથીઓને વંસ્થા દ્વાયા અગ્રતાક્રભ આલાભાં આલળે . અગ્રતાક્રભ પલદ્યાથી/પલદ્યાથીની
ું ,પળસ્તતા,વભમ ારનતા તેભજ યીક્ષાના
દ્વાયા દળાષલેર પલગતો ,પલગતોની ચકાવણી તેભજ પલદ્યાથી/પલદ્યાથીની નો કોરેજભાં લતષણક
યીઝલ્ટ્ ઉય આધાય યાખતો શોલાથીપેયફદર થઇ ળકે છે .જેનો આખયી પનણષમ વંસ્થાની સ્કોરયળી કભીટ્ીને ફાપધત યશેળે.



કોઈની ણ બરાભણ કે રાગલગનો પ્રમત્ન સ્લમં ના અહશતભાં જ ુયલાય થળે.જેનીપલદ્યાથી/પલદ્યાથીનીએ નોધ રેલી.



જેભની પળષ્મવ ૃપત્ત સ્લીકૃત થામ છે તેભને જ જાણ કયલાભાં આલે છે .અન્મને અસ્લીકૃપત ના કાયણો આલા ભાટ્ે વંસ્થા ફંધામેર નથી .



ખોટ્ી પલગતો યજુ કયી નાણાકીમ રાબ રેલો તે પોજદાયી ગુનો ફને છે .તેભજ અયજીત્રકભાં ખોટ્ી પલગતો જણામ તો વંસ્થા તયપથી જે
ણ કામષલાશી કયલાભાં આલળે તે પલદ્યાથી/પલદ્યાથીનીનેભજ
ં ુ ય(ફંધનકતાષ) યશેળે.



સ્કોરયળી ભંજુય થમા ફાદ ચાલુ વેભેસ્ટ્ય દયમ્માન કોરેજ કેમ્વની અંદય કોઇણ પ્રકાયની ગેયયીતી આચયે ર ુયલાય થળે તો જે તે
પલદ્યાથીની સ્કોરયળી ચાલુ વેભેસ્ટ્ય ની અયજી યદફાતર ગણાળે.



સ્કોરયળી ભંજુય થમાની કોરેજ દ્વાયા જાણ કમાષ ફાદ દદન ૭ ની અંદય જેતે પલદ્યાથીએ સ્કોરયળી ને રગતી જરૂયી કામષલાશી  ૂયી
કયલાની યશેળે. જો જેતે પલદ્યાથી કામષલાશી  ૂયી કયલાભાં પલરંફ કયળે તો તેની સ્કોરયળી યદફાતર ગણાળે.જેની દયે ક ર્લદ્યાથીઓએ
ખાવ નોધ રેલી.



જે ર્લદ્યાથીની સ્કોરયળી ભુંજુય થામ તે ર્લદ્યાથીએ કોરેજની તભાભ એક્ટીલીટી દયર્ભમાન પયજીમાતિે શાજય યશેવ ુું ડળે. અથાગત
જે તે ઇલેન્ટભાું તે સ્ધગક તયીકે અથલા તો સ્લમભવેલક તયીકે જોડામેરો શોલો જોઈએ.



જે ર્લદ્યાથીની સ્કોરયળી ભુંજુય થામ તે ર્લદ્યાથીએ કોરેજના કાભકાજ દયમ્માન પયજીમાતિે શાજય યશેવ ુંુ ડળે.



ર્લદ્યાથીએ આ At.
પોભગ&ફેPo.
ચ કાઉન્વીરયને
જભા કયાલલાન
ુંુ યશેળે, અને ફેચ કાઉન્વીરયે
આ Emailપોભગ સ્કોરયળી
શેડ ને જભા કયાલલાન ુું યશેળે
Dabhi, Ta. Unjha,
Dist. Mehsana(N.G.),
Pin.384170,
info@srpec.org.in
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જાર્તભાટે દયર્ળષ્ટ -૧
પ્રભાિત્ર આલા ભાટે વક્ષભ અર્ધકાયીઓ:-જાર્ત ભાટે:-

કરેકટ્ય / ભદદનીળ કરેકટ્ય/ નામફ કરેકટ્ય / જીલ્રા પલકાવ અપધકાયી / નામફ જીલ્રાપલકાવઅપધકાયી
ભાભરતદાય / તાલુકા પલકાવ અપધકાયી / ભશારકાયી/ જીલ્રાનામફપનમાભક/જીલ્રા વભાજકલ્માણ અપધકાયી
દયર્ળષ્ટ -૧ (જાર્ત ભાટે ભાત્ર નમુનો)
૧.હુ ં પ્રભાણણત કરું છં કે ભાયી  ૂયી જાણ મુજફ શ્રી ……………………………………………………………………………….
નાપતા/તી/લારીશ્રી...................................................................................................................
ગાભ:- ..........................તાલુકા:- ..............................જીલ્રો:- ...........................

ના યશીળ છે .

૨. શ્રી/કુ ભાયી/શ્રીભતી............................................................................ની (પલદ્યાથીની નું નાભ)
જાપત:- ...........................ેટ્ા-જાપત:- ........................................ જે ધભષ ાે છે .
તાયીખ:- ……………………………..

અર્ધકાયીની વશી:- ………………………...

ુરું ુ નાભ:- .....................................................................................................................................
ર્વક્કો

શોદ્દો:- ............................................

આલક અંગેન ુંુ એકયાયનામ ુંુ દયર્ળષ્ટ-૨
(પલદ્યાથીના ભાતા/પતા/લારીએ બયવુ)ં
શ્રીભતી એવ.આય.ટ્ેર કોરેજના પલદ્યાથીની ભાયા ુત્ર/ભાયી ુત્રીશ્રી/કુ ભાયી...............................................................એ
પળષ્મવ ૃપત્ત ભેલલા ભાટ્ે અયજી કયી શોઈ હુ ં શ્રી .............................................................................................................
વયનામુ.ં ......................................................................................................................................................જાશેય કરું
છં કે ૩૧ ભી ના યોજ ુયા થતા લષભાં તભાભ વાધનોભાંથી થતી ભાયી લાપિક આલક નીચે પલગતલાય જણાવ્મા પ્રભાણે
રૂ.................................. ની છે . હુ ં ણ વોગન્્ુલષક જણાવું છં કે ભાયી પભલ્કતની પલગતો અશી નીચેની અનુસ ૂણચભાં
ુ ની વાચી યકભો ભે દળાષ લી
પલગતલાય આપ્મા પ્રભાણે છે અને ભે ચ ૂકલેરા જુ દા જુ દા કયલેયા ,વેવ અને જભીન ભશેસર
છે .આેરી શકીકત અને આંકડા ખયા શોલા અંગે અંગત જલાફદાય છં.
લધુભાં હુ ં ફાંશધ
ે યી આું કે ,એકયાયભાં આેરી પલગતો ખોટ્ી જણામ તો ભાયા ાલ્મપલદ્યાથીનેચ ૂકલામેરી પળષ્મવ ૃપત્તની
ુ ી યકભ કોરેજને યત જભા કયાલીળ અને પલગતોનો એકયાય ખોટ્ો છે અને તે અંગેનો વંસ્થા દ્વાયા રેલામેર આખયી
ુયેય
પનણષમ ભને ફંધનકતાષ યશેળે.
સ્થ:તાયીખ

ર્તા /લારીની વશી
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