
�ખુ્યમતં્રી �વુા સ્વાવલબંન યોજના �તગર્ત લાભ મેળવવા ઈચ્�ક  િવદ્યાથ�ના વાલીએ 

� ૨૦/- ના નોન-��ડુ�શીયલ સ્ટ�મ્પ-પેપર પર કરવા�ુ ંસોગદંના�ુ ં
 

   �ુ ં _________________________________________  �મર વષર્ __________  

રહ�વાસી _______________________________________________________________________ 

મારા ધમર્ના સોગદં લઈ પ્રિતજ્ઞા�વૂર્ક આ સોગદંના� ુ મારા �તુ્ર/ �તુ્રી શ્રી/ �ુ. __________________   

____________________  ક� �ને ______________________________________  (સસં્થા�ુ ંનામ) 

ખાતે __________________________  સ્નાતક/ ડ�પ્લોમા અભ્યાસક્રમમા ં પ્રવેશ મળવાથી  �ખુ્યમતં્રી 

�વુા સ્વાવલબંન યોજના �તગર્ત િશષ્ય�િૃ�નો લાભ મેળવવા માટ� ક�ંુ �.ં 

(૧) માર� વાિષ�ક આવક �. ____________________ અને મારા પિત/ પત્ની વાિષ�ક આવક                  

�. ____________________ છે. મારા �ુ�ંુબની વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ ની �ુલ વાિષ�ક આવક  �િપયા 

૬,૦૦,૦૦૦/ - (�ક� �િપયા છ લાખ �રૂા) થી વ� ુથતી નથી. 

(૨) મારા �તુ્ર/ �તુ્રીએ એન.આર.આઇ. બેઠક પર પ્રવેશ મેળવેલ નથી.  

(૩) મને અને મારા �તુ્ર/ �તુ્રી ને એ �ણ છે ક� આ સહાયનો લાભ આગળના ક્રિમક શૈક્ષ�ણક વષર્મા ં

મેળવવા માટ� અગાઉ � વષ� સહાય મળ� હોય તે વષર્ની પર�ક્ષામા ંઓછામા ંઓછા  ૫૦% માકર્સ 

મેળવી ઉ�ીણર્ થવા�ુ ંરહ�શે. 

(૪)  મને અને મારા �તુ્ર/ �તુ્રી ને એ �ણ છે ક� સબંિંધત શૈક્ષ�ણક સસં્થાના નીિત િનયમો પ્રમાણે � તે 

શૈક્ષ�ણક વષર્મા ંઓછામા ંઓછ� ૭૫% હાજર� હોવી જ�ર� રહ�શે. 

(૫) મને �ણ છે ક� જો મારા �તુ્ર/ �તુ્રી સામે સબંિંધત શૈક્ષ�ણક સસં્થાના નીિત િનયમો અથવા નૈિતક 

ધોરણો પ્રમાણે ગભંીર ગેરિશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� કરવામા ં આવશે તો મારા �તુ્ર/ �તુ્રી સહાય 

મેળવવા માટ� અથવા િશષ્ય�િૃત ચા� ુરાખવા માટ� ગેરલાયક ઠરશે. 

(૬) મને અને મારા �તુ્ર/ �તુ્રી ને એ �ણ છે ક� જો ખોટ� િવગતો, ખો�ુ આવક્� ુપ્રમાણપત્ર મેળવીને ક� 

અન્ય કોઇ ર�તે ખોટ� િવગતો ર�ુ કર�ને ક� છેતરિપ�ડ�થી સહાય મેળવલ છે તે�ુ ંપ્રસ્થાિપત થશે તો 

મેળવલ સહાયની તમામ રકમ ૧૮% ના દંડનીય વ્યાજ સહ�ત પરત જમા કરાવવાની રહ�શે તથા આ 

બાબતની કયદ�સરની કાયર્વાહ� માટ� પગલા લેવામા ંઆવશે. 

(૭)  મને અને માર� �તુ્ર/ �તુ્રી ને એ �ણ છે ક� આ યોજના �તગર્ત સહાયનો લાભ મળતા અન્ય કોઈ 

યોજના હ�ઠળ સહાય ક� િશષ્ય�િૃત ક� ફ�-ર�ઇમબસર્મેન્ટનો લાભ  મળવાપાત્ર નથી આથી આવી અન્ય 

કોઇ યોજના હ�ઠળ સહાય ક� િશષ્ય�િૃત ક� ફ�-ર�ઇમબસર્મેન્ટનો લાભ મેળવીશ નહ�. 

(૮) મારા �તુ્ર/ �તુ્રીને અમારા હાલના પ્રવતર્માન રહ�ઠાણના તા�કુાની બહારની સસં્થામા ંપ્રવેશ મળેલ છે 

અને તેને સરકાર�/ અ�દુાિનત હોસ્ટ�લમા ંપ્રવેશ મળેલ નથી. આથી મારો �તુ્ર/ �તુ્રી �લ્લો_______ 

તા�કુા_____ ખાતે આવેલી __________(હોસ્ટ�લ�ુ ં નામ સરના�ુ ં આપ�ુ)ં__________ હોસ્ટ�લમા ં રહ� 

અભ્યાસ કર� છે.                               

સ્થળ :_________________ 

તાર�ખ :________________    

લાભાથ�ની સહ�           વાલીની સહ� 
નોટર� 


