
Student Assistance for Coaching Class for IIM/CEPT/NIFT/NLU 

 યોજનાનો હતે ુ

 નિફ્ટ, સેપ્ટ, એિએલયમુાાં પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા સામાજિક અિ ેશૈક્ષણિક રીત ેપછાતવવગિા 
તાલીમાર્થી તર્થા આનર્થિક રીતે પછાતવગવિી નવદ્યાર્થીિીઓએ ધોરિ.૧૦માાં ૬૫% કે તેર્થી વધ ુ
ગિુ મેળવેલ હોય અિે ધોરિ. ૧૨ (કોઈપિ પ્રવાહ)માાં અભ્યાસ કરતા હોવા િોઈએ. જ્યારે 
આઈઆઈએમમાાં પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા સામાજિક અિે શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગવિા 
નવદ્યાર્થીઓએ ધોરિ.૧૨ (કોઈપિ પ્રવાહ)માાં ૬૫% કે તેર્થી વધ ુગિુ મેળવેલ હોય અિે 
સ્િાતક કક્ષા (કોઈપિ પ્રવાહ)િા ત્રીજા વર્વમાાં અભ્યાસ કરતા હોય અર્થવા સ્િાતક પિૂવ કરેલ 
હોય તો સ્િાતકમાાં ૬૦% કે તેર્થી વધ ુગિુ મેળવેલ હોય તેમિે વધમુાાં વધ ુરૂ. ૨૦,૦૦૦/- 
સધુીિી સહાય આપવામાાં આવે છે. યોજના શરૂ થયાનુું વર્ષ : વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫  

 તાલીમાથીઓના નીચે મજુબના ધારાધોરણના આધારે કોચચિંગ સહાય મળવા પાત્ર રહશેે.  

 મળૂ ગિુરાતિા વતિી હોય તેવા સામાજિક અિે શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગવિા તાલીમાર્થી 
તર્થા આનર્થિક રીતે પછાતવગવિી નવદ્યાર્થીિીઓિે આ યોિિાિો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  

 તાલીમાર્થીએ CEPT, NIFT, NLUિા સ્િાતક કક્ષાિા અભ્યાસક્રમિી પ્રવેશ પરીક્ષાિી કોણ િંગ 
સહાય માટે તાલીમાર્થીિે ધોરિ-૧૦માાં ૬૫% કે તેર્થી વધ ુગિુ મેળવેલા હોવા િોઇએ.  

 િયારે IIMિા અનસુ્િાતક કક્ષાિા અભ્યાસક્રમિી પ્રવેશ પરીક્ષાિી કો ીંગ સહાય માટે 
નવદ્યાર્થીએ ધોરિ-૧૨િા કોઇ પિ પ્રવાહમાાં ૬૫% કે તેર્થી વધ ુગિુ મેળવેલ હોવા િોઇએ 
અિે કોઇ પિ પ્રવાહિા સ્િાતક અભ્યાસક્રિા ત્રીજા વર્વમાાં અભ્યાસ કરતા હોવા િોઇએ 
અર્થવા સ્િાતક ર્થયેલ હોય તો સ્િાતકિી પરીક્ષામાાં ૬૦%ર્થી વધ ુગિુ મેળવેલ હોવા િોઇએ. 

 IELTS, TOEFL, GRE જેવી નવદેશ અભ્યાસિા હતેસુર આપવાિી ર્થતી પરીક્ષાિી કો ીંગ 
સહાય માટે નવદ્યાર્થીએ ધોરિ-૧૨િા કોઇ પિ પ્રવાહમાાં ૬૫% કે તેર્થી વધ ુગિુ મેળવેલ 
હોવા િોઇએ.       

 તાલીમાર્થીિા કુટુાંબિી વાનર્િક આવક મયાવદા રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોવી િોઇએ.  
 તાલીમાર્થીએ સાંસ્ર્થા પાસેર્થી તાલીમિી હાિરીનુાં પ્રમાિપત્ર મેળવી રજુ કરવાનુાં રહશેે.  
 તાલીમાર્થીિે આ યોિિાિો લાભ ફક્ત એક િ વાર મળવાપાત્ર ર્થશે.  
 તાલીમ આપિાર સાંસ્ર્થાિા ત્રિ વર્વિા અનભુવ અંગેનુાં  ાટવડ એકાઉન્ટન્ટનુાં પ્રમાિપત્ર 
સાંસ્ર્થા પાસેર્થી મેળવીિે રજુ કરવાનુાં રહશેે.  



 તાલીમાથીએ નીચે મજુબના ધારાધોરણ ધરાવતી સુંસ્થા કોચચિંગ સહાય માટે પસુંદ કરવાની 
રહશેે.  

 તાલીમાર્થીએ પસાંદ કરેલ સાંસ્ર્થા GST/PAN િાંબર ધરાવતી હોવી િોઇએ.  

 તાલીમ આપતી સાંસ્ર્થા મુાંબઇ જાહરે ટ્રસ્ટ અનધનિયમ, ૧૯૫૦, કાંપિી અનધનિયમ, ૧૯૫૬, શોપ 
એન્ડ એસ્ટાબ્લલશમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૪૮ ( દુકાિો અિે સાંસ્ર્થાઓિા અનધનિયમ, ૧૯૪૮) પૈકી 
કોઇપિ અનધનિયમ હઠેળ િોંધિી ર્થયેલ હોવી િોઇએ. 

 સાંસ્ર્થા ઓછામાાં ઓછાં ત્રિ વર્વિો અનભુવ ધરાવતી હોવી િોઇએ.  
 સાંસ્ર્થા અન્ય સરકારી ધારાધોરિોનુાં પાલિ કરતી હોવી િોઇએ.  

 રજુ કરવાના ડોક્યમેુન્ ટ 

 અરિદારનુાં આધાર કાડવ 
 અરિદારિી જાનત/પેટા જાનત િો દાખલો 
 રહઠેાિિો પરુાવો (વીિળી ણબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુાંટિી કાડવ/ રેશિકાડવ પૈકી કોઈ 
પિ એક) 

 એસ.એસ.સી./એ .એસ.સી./સ્િાતક અભ્યાસક્રમિી માકવશીટ  

 બેંક પાસબકૂિી પ્રર્થમ પાિાિી િકલ / રદ કરેલ  ેક (અરિદારિા િામનુાં) 
 જે સાંસ્ર્થામાાં અભ્યાસ કરવા માાંગતા હોય તે સાંસ્ર્થાનુાં નિયત પ્રમાિ પત્ર 

 ફી િી પોંહ  (GST No. સહહત) 

  



તાલીમ સુંસ્થાએ આપવાનુું થત ુું પ્રમાણપત્ર 

સાંસ્ર્થાનુાં િામઃ-  

સરિામુાં-  

GST NO:  

CONTECT NO:  

 આર્થી પ્રમાિપત્ર આપવામાાં આવે છે કે અમારી સાંસ્ર્થા.................... િામે ......................... સરિામે 
 ાલતા IIM, NIFT, CEPT, NLU, IELTS, TOEFL અિ ેGRE જેવી સાંસ્ર્થાઓમાાં પ્રવેશ માટે નવદ્યાર્થીઓિે તૈયાર કરવા 
માટેિા તાલીમ વગો  ાલે છે. અમારી સાંસ્ર્થા.................... વર્વિો અનભુવ ધરાવે છે. અતે્રિા તાલીમ સ્ર્થળ 
પર સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, ફાયરસેફ્ટી અંગેનુાં એિ.ઓ.સી. તેમિ નવદ્યાર્થીિી હાિરી માટે બાયોમેટ્રીક મશીિ 
પિ ઉપલલધ છે તેમિ હાલમાાં ઉપરોક્ત સરિામે કાયવરત અવસ્ર્થામાાં છે. સરકારશ્રી દ્વારા જ્યારે પિ કોઇ 
માહહતી માાંગવામાાં આવશે તો તે અંગેિી નવગત અમો મોકલી આપીશુાં. શ્રી .............................................. 
રહ.ે............................................. તા.................. જી......................િે તા.......................ર્થી 
તા....................... સમયગાળા માટે...................તાલીમ વગવમાાં પ્રવેશ આપેલ છે.  

તા. 

સ્ર્થળ           

તાલીમ સાંસ્ર્થાિા  ાટવડ ઍકાઉટન્ટિા સહી/નસક્કા 
 

          તાલીમ સાંસ્ર્થાિા વડાિા સહી/નસક્કા  
 

 


