
Student Assistance for Coaching Class For NEET/JEE/GUJCET 

 યોજનાનો હતે ુ

 ધો. ૧૦માાં ૭૦% કે તેથી વધ ુગણુ મેળવેલ હોય અને ધો:૧૨ વવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં અભ્યાસ કરતા 
હોય તેવા સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવવગના તાલીમાથી તથા આવથિક રીતે 
પછાતવગવની વવદ્યાથીનીઓને  NEET, JEE, GUJCET જેવી પરીક્ષાની પવૂવ તૈયારી માટે 
વધમુાાં વધ ુરૂ. ૨૦,૦૦૦/- સધુીની સહાય આપવામાાં આવે છે. યોજના શરૂ થયાનુાં વર્વ : વર્વ 
૨૦૧૪-૧૫ 

 તાલીમાથીઓના નીચે મજુબના ધારાધોરણના આધારે કોણચિંગ સહાય મળવા પાત્ર રહશેે. 

 મળૂ ગજુરાતના વતની હોય તેવા સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગવના 
તાલીમાથી(વવદ્યાથી અને વવદ્યાથીની બાંને) તથા આવથિક રીતે પછાત વગવની વવદ્યાથીનીને આ 
યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  

 તાલીમાથીએ ધોરણ-૧૦માાં ૭૦% કે તેથી વધ ુગણુ મેળવેલ હોય.  
 તાલીમાથી વવજ્ઞાન પ્રવાહનો વવદ્યાથી  હોવો જોઇએ.      
 તાલીમાથીના કુટુાંબની વાવર્િક આવક મયાવદા રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઇએ.  
 તાલીમાથીએ સાંસ્થા પાસેથી તાલીમની હાજરીનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવી રજુ કરવાનુાં રહશેે.  
 તાલીમાથીને આ યોજનાનો લાભ ધોરણ-૧૨માાં એક જ વાર મળવાપાત્ર થશે. 
 તાલીમાથી તાલીમ દરવમયાન અન્ય સ્થળે નોકરી કરી શકશે નહહ. જો તેમ સાણબત થશે તો, 

પરુી રકમ વનયામક, વવકસતી જાવત કલ્યાણ દ્વારા વસલુ કરવાની રહશેે.      
 સાંસ્થાના ત્રણ વર્વના અનભુવ અંગેનુાં ચાટવડ એકાઉન્ટન્ટનુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થા પાસેથી મેળવીને 

રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

 તાલીમાથીએ નીચે મજુબના ધારાધોરણ ધરાવતી સાંસ્થા કોણચિંગ સહાય માટે પસાંદ કરવાની રહશેે.  

 તાલીમાથીએ પસાંદ કરેલ સાંસ્થા GST/PAN નાંબર ધરાવતી હોવી જોઇએ.  

 તાલીમ આપતી સાંસ્થા મુાંબઇ જાહરે ટ્રસ્ટ અવધવનયમ, ૧૯૫૦, કાંપની અવધવનયમ, ૧૯૫૬, 

શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લલશમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૪૮ (દુકાનો અને સાંસ્થાઓના અવધવનયમ, ૧૯૪૮) 
વગેરે જેવા કોઇપણ અવધવનયમ હઠેળ નોંધણી થયેલ હોવી જોઇએ. 

 સાંસ્થા ઓછામાાં ઓછો ત્રણ વર્વનો અનભુવ ધરાવતી હોવી જોઇએ.  
 સાંસ્થા અન્ય સરકારી ધારાધોરણોનુાં પાલન કરતી હોવી જોઇએ. 

 



 

 રજુ કરવાના ડોક્યમેુન્ ટ  

 અરજદારનુાં આધાર કાડવ 
 અરજદારની જાવત/પેટા જાવત નો દાખલો 
 રહઠેાણનો પરુાવો (વીજળી ણબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુાંટણી કાડવ/ રેશનકાડવ પૈકી 

કોઈ પણ એક) 

 એસ.એસ.સી. ની માકવશીટ  

 ધોરણ- ૧૨ માાં જે તે શાળામાાં અભ્યાસ કરતાાં હોય તે અંગેનુાં પ્રમાણ પત્ર (બોનાફાઇડ) 

 બેંક પાસબકૂની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનુાં) 

 જે સાંસ્થામાાં અભ્યાસ કરવા માાંગતા હોય તે સાંસ્થાનુાં વનયત પ્રમાણ પત્ર 

  



તાલીમ સાંસ્થાએ આપવાનુાં થત ુાં પ્રમાણપત્ર 

સાંસ્થાનુાં નામઃ-  

સરનામુાં-  

GST NO:  

CONTECT NO:  

 આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે અમારી સાંસ્થા.................... નામે ......................... સરનામે 
ચાલતા NEET, JEE, GUJCET ની પરીક્ષાની પવુવ તૈયારી કરવા માટેના તાલીમ વગો ચાલે છે. અમારી 
સાંસ્થા.................... વર્વનો અનભુવ ધરાવે છે. અતે્રના તાલીમ સ્થળ પર સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, ફાયરસેફ્ટી 
અંગેનુાં એન.ઓ.સી. તેમજ વવદ્યાથીની હાજરી માટે બાયોમેટ્રીક મશીન પણ ઉપલલધ છે તેમજ હાલમાાં ઉપરોક્ત 
સરનામે કાયવરત અવસ્થામાાં છે. સરકારશ્રી દ્વારા જ્યારે પણ કોઇ માહહતી માાંગવામાાં આવશે તો તે અંગેની 
વવગત અમો મોકલી આપીશુાં. શ્રી .............................................. રહ.ે............................................. 
તા.................. જી......................ને તા.......................થી તા.................સમયગાળા 
માટે...................તાલીમ વગવમાાં પ્રવેશ આપેલ છે.  

 

તા. 

સ્થળ           

 

તાલીમ સાંસ્થાના ચાટવડ ઍકાઉટન્ટના સહી/વસક્કા 
 

તાલીમ સાંસ્થાના વડાના સહી/વસક્કા 
 

  



શાળાએ આપવાનુાં થત ુાં પ્રમાણપત્ર 

 આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે, શ્રી ............................................................................  
રહ.ે............................................. તા.................... જી................... અતે્રની શાળા .................................. 
માાં (નામ અને સરનામુાં) ધોરણ-૧૨માાં વવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં...................... વર્વમાાં પ્રવેશ મેળવેલ છે. તેનો જનરલ 
રજીસ્ટર નાંબર ................. છે. જેની ખાત્રી બદલ આ પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે.    

 

તા.            આચાયવશ્રીના સહી/વસક્કા 

સ્થળઃ-  


