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Renewal Scholarship Form No:- 

૧) િવદાથા�ુ ં��ંુુ નામ (ુટ� પહ�અા અખવી):- ..................................................................................................... 

૨) વાઅીશી/િપતાશી�ુ ં��ુુ નામ:- ....................................................................................................................... 

શૈક્ષ� હ�� ુમાટ� આિથ�� સહાય મેળવવા�ુ ંર�ન્ુુ અ ફોમર 

   તમારા િપતા હયાત છે ? હા .......  ના ........ 

૩) શાખા:- ......................................  સેમેસટર:- .................   રોઅ નબંર:- .......................................................    

   એનરોઅમેનટ નબંર:- ............................................... જનમ તાર�ખ:- .................................બઅલ �પૂ:- .......... 

   �તી:- .......................... ��ટ�ગર�:-....................... .  SPI: અગાઉના સેમસે્ટ:- ........વતરમાન સેમસે્ટ :- .......... 

૪) પત વયવહાર�ુ ં��ંુુ સરના�ુ:ં- ...................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................. 
    ...................................................................................................ફોન ન.ં..................................................... 

    મોબાઈઅ નબંર(વાઅીશી/િપતાશી):- ......................................  િવદાથા/િવદાથાની:- ................................... 

૫) હોસટ�અમા ંએલિમશન અીધેઅ છે ? હા ..........  ના ........... 

૬) �ોઅેજમા ંભરવાપાત ફ�ની િવગત:-  પવેવ ફ� �. - ............................્ �વુન ફ� �.-...............................  

        હોસ ટ્� ફ� �. - ...........................�ુ� ફ� �.-............................... 

૭) ુનય �ોઈ સામા�જ� ટસટ �� સસંથાન , ધાિમ�� સસંથાન , રા�ય સર�ારની િવિવધ િશષયય �િિ �� િશકષ  સહાય યોજના હ�ઠળ ��    

       ભારત સર�ાર દારા �હ�ર �રવામા ંઆવેઅ �ોઇપષ પ�ારની િશષયય �િિ ��  િશકષ સહાય �તગરત ુગાઉ ુર� �ર�અ છે /  

       િશષયય �િિ મળે છે?/ સહાય મેળવેઅ છે ?    હા  �� ના   ........... 

૮) બેન�ના ખાતાની િવગત:-  

      બને્નો ખાતા ન.ં:- ................................................ 

      સટના�:ુ- ................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

          .................................................................................... ફોન ન.ં:- .............................................. 

૯) િશષયય �િિ નવીની�રષ માટ� યોગયતાના માપદંલ: 

૧) િવદાથા/િવદાથાનીએ નીચે ઉલઅેખ �યાર પમાષે �ોઈ બે �સથિત�ુ ંપાઅન �રયુ ંઆવશય� છે. 

અ) અગાઉના સતના GTU પટ�કાના બધાજ િવષયો ઉ�ીણર ્ટટ�ા છે ? ( હા/ના) 

    જો ના હોય તો બા્� ટહટ�ા િવષયો: ૧._____________ 

                   ૨. ____________ 

                   ૩._____________ 

બ) ક�ાસમા ં્ોચના દસ કમાં્ ની �દટ નબંટ મેળવે� છે?(હા/ના) 
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જો હા હોય તો મેળવે� નબંટ :_______________________ 

્) SPI: અગાઉના સત ્ટતા ૨૫ % વધાટટ છે?(હા/ના) 

       જો હા હોય તો અગાઉના સતના     SPI: _________ 

                                    મેળવે� નવા સતના        SPI: _________ 

૨) િવદાથા/િવદાથાનીએ સત દરિમયાન �ોઅેજ દારા ન�� �ર�અ િશસતતાના િનયમો�ુ ંપાઅન �ર� છે ?(હા/ના) 

૩) િવદાથા/િવદાથાનીએ ુગાઉના / ચા� ુસત દરિમયાન �ોઅેજ દારા/સસંથા બહાર આયોજન �રવામા ંઆવેઅ ઈતર   

      પય �િિિમાં ભાગ અીધેઅ છે ?(હા/ના) 

  જો હા હોય તો જ�ટ� પમાણપતો તથા િવગત : 

               ૧)___________________________________________________________________ 

    ૨)___________________________________________________________________ 

  ૪) ુગાઉના સતની GTU  ની પર�કાની બે�અોગ કઅીયર �ર�અ છે ? ( હા/ના) 

  જો ના હોયતો િવષયો :  

               ૧) __________________________________________________________________ 

     ૨)___________________________________________________________________ 

 આથી અમે એ્ટાટ ્ટ�એ છ�એ ટ્ અમે િવષયય �િ�  યોજના ના  તમામ િનયમો વાચંયા છે અને તેન ેપા�ન ્ટવા સમંત થા� �.ંઅને અમે 

પમામણત ્ટટ� છે ટ્ અટ�મા ંઆપે�ી તમામ  િવગતો સાચી છે અને સસંથાને તેમાથંી ્ોઇપણ િવગત ભિવષયમા ંપણ  ખો્� જણાય તો તેમના દાટા 

�ેવાયે� િનણરય અમને બધંન્તાર  ટહટવે તથા  અમોએ િનયમ િવ�ુદ મેળવે�ી તમામ ટ્મ વયાજસસહત વ��ુ ્ટ� વ્વે. 

તાર�ખ:                                                િવદાથા/િવદાથાની સહ� : 

સથળ :                                  વાઅી/િપતાની સહ�  

FOR OFFICE 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) Event  Certificate:- Yes/No 
b) Fee Receipt:- Yes/No 

c) Last Sem. Mark sheet:- Yes/No 
d) Current Sem. Mark sheet:- Yes/No  
e) Backlog Clear Mark sheet:-Yes/No 

5) Any Pending Document:-  

6) Name & Sign of Student Section Member:-  

Batch Counselor  remarks :- 
 
 
 
Batch Counselor Name &  Sign :- 
 
Scholarship Head :- 
 
Remarks by Head:-  
 
 
Consider for Scholarship:-  Yes/ No :- 
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1. આ િવષયય �િ� ફકત શીમતી.એસ.આટ.પ ટ્� એન�નીયટરગ ્ો�જેમા ં ભણતા િવદાથા/િવદાથાનીનમા ટ્ તેમજ આવ્ મયારદા 

વાિષ�્  �. એ� અાખ થી નીચ ેહોય તથા ગત સેમેસટરની ટોટઅ હાજર� ૮૦% થી ઉપર હોય તેમના મા ટ્ જ છે. 

િશષયય �િિ યોજનાના િનયમો 

2. અટ�પત્ િવદાથાએ પોતાના હસતાકટમા ંજ ભટવા�ુ ંટહટવે. 

3. ુ�રૂ� િવગતો �� ખોટ� િવગતોવા�ં ફોમર રદ ગષાશે, તેમજ ખો્� માસહતી આપનાટ િવદાથા સામે સસંથા દાટા જ�ટ� પગ�ા ં

�વેાવે.�ની દર�� િવદાથાએ ખાસ નોધ અેવી.  

4. ્ોઈ સજંોગોમા ંફોમરમા ંઆપે� િવગતોમા ંફટટફાટ થાય તો િવદાથાએ તાત્ામ�્ ધોટણે જ�ટ� �ટુાવા સાથે �ધુાટા ્ટાટવા �ની દટટ્ 

િવદાથાએ ખાસ નોધ �વેી. 

5. િવષયય �િ� મેળવવા ઇચ�્ િવદાથા દાટા અનય ્ોઈ સામા�જ્ ટસ્ દાટા ,ધાિમ�્  સસંથાન , ટા�ય સટ્ાટની િવિવધ િવષયય �િ� ટ્ 

િવકણ સહાય યોજના  હટઠળ ભાટત સટ્ાટ દાટા �હટટ ્ટવામા ંઆવે�્ોઇપણ પ્ાટની િવષયય �િ� ટ્ િવકણ સહાય �તગરત ્ોઈ 

અટ� ્ટટ� અથવા સહાય  મળતી હોય અથવા સહાય �ુ્ વે� હોયતો સદટ� ુ યોજનામા ં સમાિવષ્ થઇ વ્વે નહ� �ની 

િવદાથા/િવદાથાનીએ ખાસ નોધ અેવી. 

6. આિથ�્  મદદ મેળવનાટ િવદાથાએ અગાઉના GTU સતનીપસટણામની ન્� , ્ો�ેજ દાટા/સસંથા બહાટ યો�યે� ઈતટ પય �િ�નમા ં

�ીધે� ભાગ�ુ ંપમાણપત, વતરમાન અને અગાઉના સતની GTU પટ�કાના પસટણામ ન્� ( SPI મા ટ્), GTU બે્�ોગ એક્ામના 

પસટણામની  પમામણત ન્�ો ફટ�યાત બીડવી. 

7. અટ�પત્ની ચ્ાસણી બાદ �ાય્ જણાતા િવદાથાનને સસંથા દાટા અગતાકમ આપવામા ંઆવવે. અગતાકમ િવદાથા/િવદાથાની 

દાટા દવારવે� િવગતો , િવગતોની ચ્ાસણી તેમજ િવદાથા/િવદાથાની નો ્ો�જેમા ં વતર્ ુ ં્  , િવસતતા,સમય પા�નતા તેમજ 

પટ�કાના ટ�્લ્ ઉપટ આધાટ ટાખતો હોવાથીફટટબદ� થઇ વ ટ્ છે.�નો આખટ� િનણરય સસંથાની સ્ો�ટવીપ ્મી્�ને બાિધત 

ટહટવે. 

8. ્ોઈની પણ ભ�ામણ ટ્ �ાગવગનો પયતન સવય ંના અસહતમા ંજ �ટુવાટ થવે.�નીિવદાથા/િવદાથાનીએ નોધ �વેી. 

9. �મની િવષયય �િ� સવી��ત થાય છે તેમને જ �ણ ્ટવામા ંઆવે છે.અનયને અસવી��િત ના ્ાટણો આપવા મા ટ્ સસંથા બધંાયે� નથી . 

10. ખો્� િવગતો ટ�ુ ્ટ� નાણા્�ય �ાભ �વેો તે ફોજદાટ� �નુો  બને છે.તેમજ અટ�પત્માં ખો્� િવગતો જણાય તો સસંથા તટફથી � 

પણ ્ાયરવાહ� ્ટવામા ંઆવવે તે િવદાથા/િવદાથાનીનેમ�ુંટ(બધંન્તાર) ટહટવે. 

11. સ્ો�ટવીપ મ�ુંટ થયા બાદ ચા� ુસેમસે્ટ દટમયાન ્ો�ેજ ટ્મપસની �દટ ્ોઇપણ પ્ાટની ગેટટ�તી આચટટ� �ટુવાટ થવે તો � 

તે િવદાથાની સ્ો�ટવીપ ચા� ુસેમસે્ટ ની અટ� ટદબાત� ગણાવે. 

12. સ્ો�ટવીપ મ�ુંટ થયાની ્ો�ેજ દાટા  �ણ ્યાર બાદ �દન ૭ ની �દટ �તે િવદાથાએ સ્ો�ટવીપ ને �ગત જ�ટ� ્ાયરવાહ� �ટૂ� 

્ટવાની ટહટવે. જો �તે િવદાથા ્ાયરવાહ� �ટૂ� ્ટવામા ંિવ�બં ્ટવે તો તેની સ્ો�ટવીપ ટદબાત� ગણાવે.�ની દર�� િવદાથાિએ 

ખાસ નોધ અેવી. 

13. � િવદાથાની સ�ોઅરશીપ મ�ુંર થાય તે િવદાથાએ �ોઅેજની તમામ એકટ�વીટ� દરિમયાન ફર�યાતપષે હાજર રહ�યુ ંપલશે. ુથારત 

� તે ઇવેનટમાં તે સપધર� તર��� ુથવા તો સવયમસેવ� તર��� જોલાયેઅો હોવો જોઈએ. 

14. � િવદાથાની સ�ોઅરશીપ મ�ુંર થાય તે િવદાથાએ �ોઅેજના  �ામ�ાજ  દરમયાન ફર�યાતપષે હાજર રહ�યુ ંપલશે. 

15. િવદાથાએ આ ફોમર બેચ �ાઉનસીઅરને જમા �રાવવા�ુ ંરહ�શે, ુને બેચ �ાઉનસીઅર� આ ફોમર સ�ોઅરશીપ હ�લ ને જમા �રાવવા�ુ ંરહ�શે 
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	Uશૈક્ષણિક હેતુ માટે આર્થિક સહાય મેળવવાનું રીન્યુઅલ ફોર્મ
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	જો ના હોય તો બાકી રહેલા વિષયો: ૧._____________
	૩._____________
	જો હા હોય તો મેળવેલ નંબર :_______________________
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