પરિશિષ્ટ-૨
િાજય સિકાિ

ધો ૯ થી ઉચ્ચ ભ્યાસ ાાટનીી શકકાંા

રુત ાં ભિી  પ્ક
શિષ્ય્શરુત તિનું  રુત િન્યુભ

૧) શકધાથીું રુત પરુતરૂ ીાા ભટક સાથે તથા સિીામરુત:૨) સસ્થા/િાળા/કોાંેજું રુત પરુતરૂ ીાા ભીે સિીામરુત :૩) શકકાંા તીો પ્રકાિ: (દ્રષ્ટનહની/મરુતકબશધિ/ાાીસીક પડકાિનતા/ભસ્સ્થશકષયક )
ઓળખકાડડ ીો ીબિ : (ઝેિોક્ષ સાાેાં કિકી )
૪) છે લ્ાંે પાસ કિન ાં ધોિણ ભીે કષડ
૫) ાેળકેાં ગરુતણ ભીે ટકાકાિન (ગરુતણપ્ક જોડવરુત )
૬) (ભ) હાાંીો ચાલરુત ભ્યાસક્રા:-

કરુત ાં ાાકડ સ:

(બ) હાાંાા કયા ધોિીાા ભ્યાસ કિન છે ?
(ક)

યા કષે કયા ધોિણીા ભ્યાસ ાાટન શિષ્ય્રુતશતિન ાજરુતિ થયેાં છે ?

૭) ચાલરુત ભ્યાસક્રાાા શકધાથી િાળા/કોાંેજાા જોડાયા હોય તો તેીી તાિનખ;
૮) શકધાથીીે બીી  કોઇ જગ્યાએથી શિષ્ય્રુતશતિન કન ીાણાકનય ાદદ ાળે છે ?
જો હા તો તેીી શક તો આપકી.
૯) શકધાથી સિકાિ ાા્ય હોસ્ટન ાંાા િહન છે / જો હા તો તે ાતાંબું રુત
સસ્થાીા કડાું રુત પ્રાાણપ્ બીડવરુત.
૧૦) શકધાથી કરુત શ્ાઅં
ઉપયો

કન ભ્ય સાધી તથા ખાસ પ્રકાિીા કાહીીો

કિન છે ?

૧૧) દ્રષ્ટનહની શકધાથીીે િનડિ િાખેાં છે ? જો હા તો તેીે આપકાાા આકતા
ાાશસક કેતીીી િકા િનડિ તિનકન િાખ્યાીી તાિનખ ભીે આ બાબતોું રુત
િનડિ પાસેથી ાેળકેાં આચાયડશ્રીું રુત સહનકાળ ભશધક્રુત પ્રાાણપ્ બીડવરુત.
૧૨)

યા કષે શિષ્ય્રુતશતિન ાજરુતિ થયેાં હતી ? જો હા તો તે અં ે ીી શક ત
આપકી (ાળન હોય તો કન ટાંી ભીે કોીા તિફથી )

ટકા:-

૧૩) શિષ્ય્રુતશતિનીી િકાીો ચેક/ઓકિ ડ્રાફટ િાળાીા જે જકાબદાિ ભશધકાિનીા
ીાાે ાંખકાીો હોય તેું  રુત ીાા ભીે હોદ્દો સ્પષ્ટ ાંખકો.
આથી પ્રાાણણત કિો છુ કન ૧) ચાલરુત ભ્યાસાા હરુત બીી  કોઇ જગ્યાએથી શિષ્ય્રુતશતિન કન ીાણાકનય ાદદ ાેળકીિ ીહન.
૨) ઉપિ પ્રાાણે આપકાાા આકેાંી ાારહતી ાાિન જાણ ભીે ાા્યતા મરુતજબ ખિન છે , કોઇ ાારહતી છુપાકેાં ીથી.
૩) ભ્ય શક તો. (શકધાથીું રુત બેંક/પોસ્ટ એકાઉ્ટ/ આધાિકાડડ ીી શક ત)
(૧) બેંક/પોસ્ટ ઓરફસું રુત ીાા: ................................................. (૨) િાખાું રુત ીાા: ........................................
(૩) શકધાથીીો બેંક એકાઉ્ટ ી: .........................................

(૪) IFSC કોડ ી: ...............................................

(૫) આધાિ કાડડ ી: ............................................... (૬) િન િીકાડડ ી: .........................................................
(૭) ડ્રાઇકીં

ાંાયસ્સ ીબિ:- ............................................
શકધાથીીી સહન

સ્થળ:
તાિનખ:-

આચાયડીી સહન/શસક્કો

