
ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના તગત લાભ મેળવવા ઈ ક  િવ ાથ  તથા વાલીએ 

 20/- ના નોન- ડુ શીયલ ટ પ-પેપર પર કરવા ુ ંસોગદંના ુ ં
 

   હુ ં _________________________________________  ઉંમર વષર્ __________  
રહવેાસી _______________________________________________________________________ 
મારા ધમર્ના સોગદં લઈ પર્િત ાપવૂર્ક આ સોગદંનામ ુમારા પતુર્/પતુર્ી ી/કુ. __________________   
____________________  કે ને ______________________________________  (સં થાનુ ંનામ) 
ખાતે __________________________  નાતક/ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મમા ંપર્વેશ મળવાથી  મખુ્યમતંર્ી 
યવુા વાવલબંન યોજના અંતગર્ત િશ યવિૃ નો લાભ મેળવવા માટે કરંુ .ં 
(1) મારી વાિષર્ક આવક . ____________________ અને મારા પિત/પત્ની વાિષર્ક આવક 

. ____________________ છે. મારા કુટંુબની નાણંાક ય વષ 2014-15 ની વાિષર્ક આવક  
િપયા ૪,૫૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા ચાર લાખ પચાસ હજાર પરૂા) થી વધ ુથતી નથી. 

(2) મારા પતુર્/પતુર્ીએ એન.આર.આઇ. બેઠક પર પર્વેશ મેળવેલ નથી.  

(3) મને અને મારા પતુર્/પતુર્ી ને એ જાણ છે કે આ સહાયનો લાભ આગળના કર્િમક શૈક્ષિણક વષર્મા ં
મેળવવા માટે અગાઉ  વષેર્ સહાય મળી હોય તે વષર્ની પરીક્ષામા ંઓછામા ંઓછા  ૫૦% માકર્સ 
મેળવી ઉ ીણર્ થવાનુ ંરહશેે. 

(4)  મને અને મારા પતુર્/પતુર્ી ને એ જાણ છે કે સબંિંધત શૈક્ષિણક સં થાના નીિત િનયમો પર્માણે  તે 
શૈક્ષિણક વષર્મા ંઓછામા ંઓછી ૭૫% હાજરી હોવી જ રી રહશેે. 

(5) મને જાણ છે કે જો મારા પતુર્/પતુર્ી સામે સબંિંધત શૈક્ષિણક સં થાના નીિત િનયમો અથવા નૈિતક 
ધોરણો પર્માણે ગભંીર ગેરિશ ત િવષયક કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે તો મારા પતુર્/પતુર્ી સહાય 
મેળવવા માટે અથવા િશ યવિૃત ચાલ ુરાખવા માટે ગેરલાયક ઠરશે. 

(6) મને અને મારા પતુર્/પતુર્ી ને એ જાણ છે કે જો ખોટી િવગતો, ખોટુ આવક્ન ુપર્માણપતર્ મેળવીને કે 
અન્ય કોઇ રીતે ખોટી િવગતો રજુ કરીને કે છેતરિપંડીથી સહાય મેળવલ છે તેવુ ંપર્ થાિપત થશે તો 
મેળવલ સહાયની તમામ રકમ ૧૮% ના દંડનીય યાજ સહીત પરત જમા કરાવવાની રહશેે તથા આ 
બાબતની કયદેસરની કાયર્વાહી માટે પગલા લેવામા ંઆવશે. 

(7)  મને અને મારી પતુર્/પતુર્ી ને એ જાણ છે કે આ યોજના અંતગર્ત સહાયનો લાભ મળતા અન્ય કોઈ 
યોજના હઠેળ સહાય કે િશ યવિૃત કે ફી-રીઇમબસર્મેન્ટનો લાભ  મળવાપાતર્ નથી આથી આવી અન્ય 
કોઇ યોજના હઠેળ સહાય કે િશ યવિૃત કે ફી-રીઇમબસર્મેન્ટનો લાભ મેળવીશ નહી. 

(8) મારા પતુર્/પતુર્ીને અમારા હાલના પર્વતર્માન રહઠેાણના તાલકુાની બહારની સં થામા ંપર્વેશ મળેલ છે 
અને તેને સરકારી/અનદુાિનત હો ટેલમા ંપર્વેશ મળેલ નથી. આથી મારો પતુર્/પતુર્ી જી લો_______ 
તાલકુા_____ ખાતે આવેલી __________(હો ટલ ુ ં નામ સરના ુ ં આપ ુ)ં__________ હો ટેલમા ં રહી 
અભ્યાસ કરે છે.                               

થળ :_________________ 

તારીખ :________________    

લાભાથીર્ની સહી           વાલીની સહી નોટરી 


