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પિીક્ષા લેવાયેલ ન હોય / પિીક્ષા લીધેલ હોય પિંત ુપરિણામ આવવાનુ ં

બાકી હોય / પરિણામ અપેક્ષા મજુબ ન આવતા િીચેરકિંર્/રિએસેસમેન્ટ માટે  

અિજી કિેલ હોય તે અંરે્નુ ંસેલ્ફ રડક્લેિેશન 

       તા.    /     /   

હુાં _________________________________ રહવેાસી ________________________ 

____________________________ મારા ધમષના સોગાંધ લઇ પ્રવતજ્ઞાપવૂષક સોગાંધનામુાં કરુાં છાં કે મારા 

પતુ્ર/પતુ્રીશ્રી/કુ._________________________________ધોરણ-૧૦નો સીટ નાંબર/ ધોરણ-૧૨નો 

સીટ નાંબર/ ડીપ્લોમાનો એનરોલમેન્ટ નાંબર ______________________ બોડષ/યવુનવસીટી 

________________ કોલેજ_________________________________ માાં શૈક્ષણણક વર્ષષ ________ 

દરવમયાન ________________ કોર્ષષમાાં _____________ સેમેસ્ટરમાાં પ્રવેશ મેળવેલ છે. આ સાંસ્થામાાં 

તેનો રોલનાંબર_________________ છે. અને તે સેમેસ્ટર_______માાં અભ્યાસ કરે છે. જે અંગે તેણે 

મખુ્યમાંત્રી યવુા સ્વાવલાંબન યોજના અંતગષત શૈક્ષણણક વર્ષષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે અરજી કરેલ છે. 

મખુ્યમાંત્રી યવુા સ્વાવલાંબન યોજના અંતગષત ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી 

તા.___/___/_____ છે. પરાંત ુઅમારુાં પહરણામ નીચેના મજુબ કારણોસર આવેલ નથી.  

૧. પરીક્ષા યવુનવસીટી/બોડષ દ્વારા લીધેલ હોય પણ હજુ પહરણામ આવેલ ન હોય.  

૨. યવુનવસીટી/બોડષ દ્વારા પરીક્ષા લીધેલ ન હોય.  

૩. પહરણામ અપેક્ષા મજુબ ન આવતા વવદ્યાથીએ રીચેહકિંગ/હરએસેસમેન્ટ માટે  

    અરજી કરેલ હોય. 
અમે મખુ્યમાંત્રી યવુા સ્વાવલાંબન યોજના અંતગષત સહાય મેળવવાથી વાંણચત ન રહી જઈએ તેથી 

અમો અમારુાં ગત વર્ષષનુ ાં પહરણામ આવેલ ન હોવા છતાાં છેલ્લી તારીખને ધ્યાને લઈ સમયમયાષદામાાં 

અરજી કરી રહ્યા છીએ. અમે અમારુાં પહરણામ અપલોડ ન કરીએ ત્યાાં સધુી  અમારી અરજી પેન્ડીંગ 

રાખવામાાં આવશે તેની અમને જાણ છે. અમો અમારુાં પહરણામ આવ્યેથી મખુ્યમાંત્રી યવુા સ્વાવલાંબન 

યોજનાના પોટષલ પર અમારુાં પહરણામ હદન-૧૦માાં અપલોડ કરીશુાં, તેની બાહેંધરી આપીએ છીએ. જો 

પહરણામ આવ્યા બાદ પણ અમે હદન-૧૦માાં અમારુાં પહરણામ અપલોડ નહહ કરીએ તો અમારી અરજી 

આપોઆપ રદ થશે અને આ સહાય મેળવવા અંગે અમારો કોઈ હક્ક દાવો રહશેે નહહ. તેની અમોને જાણ 

છે. 

વવદ્યાથીની સહી        વાલીની સહી 

 લાગ ુન પડે તે ચેકી નાાંખવુાં. 
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