
                         ખ્યાતનયામ ખયાનગગી શયાળયાઓમયાાં અભ્યાસ કરવયા મયાટા 
             અનસુચૂિત જાતતનયા તવદયાારયાર્થીઓન્ આતારે આર્થિક સિક સહયા્ હાય બયાહાય બતન ુઅરજી પત્રક

૧
વિદ્યારાર્થીન્થીનું પ્રૂ રૂ ન્યામ (અટક પહહલ્યા 
લખિી)

૨ વપત્યા-િ્યાલીન ્રૂ ન્યામ

૩
હ્યાલન ્સરરૂ ન્યામ્થીનું (મોબ્યાઇલ રૂ નથીનુંબર 
સ્યાર)ે :

૪ ક્યાયમી સરરૂ ન્યામ્થીનું

૫
છેલલી પરરીક્યા પ્યાસ કય્યાકર્યાન ્િ વરકર્યા 
(ધો-૫ કહ ધો-૭ કહ ધો-૧૦) 

૬
છેલલી પરરીક્યામ્યાથીનું મેળિેલ ગણ્ તર્યા 
ટકિ્યારરી  (ધો-૫ કહ ધો-૭ કહ ધો-૧૦)

૭
છેલલી પરરીક્યા જે ે શ્યાળ્યામ્યાથીનુંરી પ્યાસ 
કરરી હોય તે ે શ્યાળ્યાન ્રૂ ન્યામ અરૂ ને 
સરરૂ ન્યામ્થીનું (ધો-૫, ધો-૭,ધો-૧૦)

૮ હ્યાલમ્યાથીનું કય્યા ધોરણમ્યાથીનું પ્રિેે શ મેળવયો

૯
પ્રિેે શ મેળવયો હોય તે ે શ્યાળ્યાન ્રૂ ન્યામ 
અરૂ ને સરરૂ ન્યામ ્(ે શ્યાળ્યામ્યાથીનું પ્રિેે શ 
મેળવય્યારૂ ન્યા આધ્યાર રજ્ કરિ્યા)

૧૦ વપત્યા િ્યાલીરૂ નો વયિસ્યાય
૧૧ વપત્યા િ્યાલીરૂ ની િ્યાવ વરષિક આિક

૧૨

ે શ્યાળ્યામ્યાથીનું ભરહલી ફરીરૂ ની વિગતો
૧) ટ્ે્ શરૂ ન ફરી
૨) હોસટહલ ફરી
૩) જમિ્યારૂ નો ખરકર્યા
૪) પસ્તકો
૫) ગણિેે શ
૬) અનય આન ્વર્યાથીનુંગગક ખરકર્યા
(આઇટમ િ્યાર ફરીરૂ ની વિગત દે શ્યાકર્યાિિી)
(પણૂકર્યા િ વરકર્યારૂ ની ફરી દે શ્યાકર્યાિિી અરૂ ને તમ્યામ
પહોંર પણ રજ્ કરિી)

 વિદ્યારાર્થીરૂ ની સહરી
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એકરયારનયામુાં

આારગી અમો એકરયાર કરીએ છીએ કા,  અમો અરજીઆં આપ્લ તવગતો સયાિગી છ્.  અગયાઉ અમોએ

સરકયારશ્ગી પયાસ્ારગી આવગી કોઇ ્ોજનયાનો લયાભ લગીધ્લ નારગી ત્નગી ખયાત્રગી આપગીએ છીએ. ફોોમમમયા દશયામવ્લ

કોઇ પણ તવગત ખોટી જણયાશ્ તો સતયાતધકયારીનો આખરી તનણમ્ અમન્ હાય બાંધન કતયામ રિક સહાશ્.  અમ્ રજૂ

કરાલગી તવગતોનયા આધયારા ખયાનગગી ટ્શુન મયાટા નયાણયાાંકી્ સિક સહયા્ માંજૂર ારશ્ અન્ પયાછળારગી આ અરજીમયાાં

રજૂ કરાલગી તવગતો ખોટી જણયા્ તો માંજૂર કરાલગી રકમ વ્યાજ સહિક સહત અમો સરકયારશ્ગીમયાાં પરત જમયા

કરયાવવયા હાય બયાાંિક સહાધરી આપગીએ છીએ અન્ ત્મ કરવયામયાાં તનષફોળ જઇએ તો ઉકત અતધકયારી રાવનવ ુ રયાિક સહા

અમન્ તન્મ તવરૂધધ મ્ળવ્લગી તમયામ રકમ વસલુ લઇ શકશ્.

X
તયારીખ: તવદયાારયાર્થીનગી સિક સહી

X
સારળ: તપતયા/વયાલગીનગી સિક સહી

તપતયા/વયાલગીન ુનયામ:

મોહાય બયાઇલ નાં: 



શયાળયાએ આપવયાનુાં પ્રમયાણપત્ર

૧)  આારગી પ્રમયાચણત કરવયામયા આવ્ છ્ કા,  શ્ગી.  ...................................................................................

અત્્રનગી શયાળયામયાાં ધો- ........  મયાાં પ્રવ્શ મ્ળવ્લ છ્ ત્મજ અમયારી શયાળયામયાાં અભ્યાસ કરાલ તવદયાારયાર્થીઓએ
ધો-૧૦ અન્ ધો-૧૨નગી પરીકયામયાાં ૩ ારગી વધ ુવયાર રયાજ્નયા પ્રારમ ૧૦ તવદયાારયાર્થીઓમયાાં સારયાન મ્ળવ્લ છ્.

૨)  અમયારી શયાળયામયાાં આજ સધુગી નગીિ્ જણયાવ્લ તવગતો મજુહાય બ ધો-૧૦ અન્ ધો-૧૨મયાાં તવદયાારયાર્થીઓએ
રયાજ્નયા પ્રારમ ૧૦ તવદયાારયાર્થીઓમયાાં સારયાન મ્ળવવ ુછ્.

અન.ુનાં. તવદયાારયાર્થીનુાં નયામ ધોરણ

મ્ળવ્લ
ગણુ/કુલ
ગણુ અન્
ટકયાવયારી

પરીકયા પયાસ
કરાલ વર્મ

રયાજ્
કકયાએ
આવ્લ
નાંહાય બર

૧
૨
૩
૪

શયાળયાનયા આિયા્મનયા સિક સહી/તસકયા



અરજી પત્રક સયાા્ર રજૂ કરવયાનયા પ્રમયાણપત્રો

- સકમ અતધકયારીશ્ગી પયાસ્ારગી મ્ળવ્લયા જાતત પ્રમયાણપત્રનગી પ્રમયાચણત નકલ

- સકમ અતધકયારીશ્ગીએ આપ્લ તપતયા/વયાલગીનયા વયાતર્ે આર્થિક આવકનયા દયાખલયાનગી પ્રમયાચણત નકલ

- ધો-૫, ધો-૭, ધો-૧૦નગી મયાકમશગીટ ( લયાગ ુપડતગી મયાકમશગીટ રજુ કરવગી)

- ગજુરયાતનયા વતનગી િક સહોવયા અંગ્નો આધયાર

- ફોી ભ્યામ અંગ્નગી તમયામ પયાવતગીઓનગી પ્રમયાચણત નકલ

- તવદયાારયાર્થી જે શયાળયા/સાંસારયામયાાં અભ્યાસ કરતયા િક સહો્ ત્ શયાળયાનગી વયાતર્ે આર્થિક તમયામ ફોીન્ લગતયા 
શયાળયા તરફોારગી આધયાર રજુ કરવયા (આિયા્મશ્ગીએ લ્ટરપ્ડ પર તમયામ ફોી દશયામવવગી)

- જે શયાળયામયાાં પ્રવ્શ મ્ળવ્લ છ્ ત્ શયાળયાન્ સરકયારશ્ગીએ આપ્લ મયાન્તયાનયા આદાશનગી નકલ

- હેાય બક પયાસબકુ / આધયારકયાડમ/ રાશનકયાડમનગી પ્રમયાચણત નકલ

નોંધ:

- આ ્ોજનયા િક સહાઠળ લયાભ મ્ળવવયા મયાટા તવદયાારયાર્થીનગી કીની કૌટુાંચહાય બક આવક ગરીહાય બગી રાખયા મયાટા નકી
ાર્્લગી આવક નયા ૧૦ ગણયાારગી ઓછી િક સહોવગી જોઇએ

- આ ્ોજનયા િક સહાઠળ દર વર્્ષે ધો-૮ અારવયા ધો-૧૧મયાાં દયાખલ ારતયા તવદયાારયાર્થીઓન્ એક જ વયાર
સિક સહયા્ મળવયાપયાત્ર ારશ્.  (સૈતનક શયાળયા,  હાય બયાલયાિડી,  જામનગર મયાટા આ ્ોજનયાનો લયાભ ધો-૬
પ્રવ્શ મ્ળવનયારન્ મળવયા પયાત્ર છ્.)

- ખ્યાતનયામ ખયાનગગી શયાળયામયાાં પ્રવ્શ મ્ળવનયાર અન.ુજાતતનયા તવદયાારયાર્થીઓ પૈકી મ્હરટનયા ધોરણ્
સીની કૌારગી વધ ુગણુ મ્ળવનયાર કુલ ૨૦ તવદયાારયાર્થીઓન્ લયાભ આપવયામયાાં આવશ્.


