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મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના અંતર્ગત ઉચ્ચ શશક્ષણ સહાય મેળવવા ઈચ્ુક શવદ્યાર્થી તર્થા 
વાલીએ આપવાનુ ંસેલ્ફ ડીકલેિેશન-વર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ 

હુાં________________________________________________________________ ઉમર વર્ષષ: _______________ 

રહવેાસી_________________________________________________________________________________ 

મારા ધમષના સોગાંદ લઇ પ્રવતજ્ઞાપવૂષક જણાવુાં છાં કે મારા પતુ્ર/ પતુ્રી શ્રી /કુ.______________________ 

__________________કે  જેને_________________________________________ (સાંસ્થાન ુ નામ) ખાતે 

_________________________________ સ્નાતક/ડીપ્લોમાાં અભ્યાસક્રમમાાં વર્ષષ ________માાં પ્રવેશ મળેલ છે અને 
મખુ્યમાંત્રી યવુા સ્વાવલાંબન યોજના અંતગષતષ વશષ્યવવૃતનો લાભ મેળવવા નીચે જણાવેલ વવગતોની માહહતી જાહરે કરુાં છાં. 
આ તમામ વવગતો/માહહતી સાચી છે અને મને તથા મારા પતુ્ર/પતુ્રીની જાણમાાં છે.  

(૧) મારી વાવર્ષિક આવક રૂ.______________________________અને મારા પવત/પત્ની વાવર્ષિક આવક 
રૂ._________________છે. મારા કુટુાંબની નાણાકીય વર્ષષ-૨૦૨૧-૨૨ (આકારણી વર્ષષ ૨૦૨૨-૨૩)ની કુલ વાવર્ષિક 
આવક રૂવપયા ૬,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા છ લાખ પરુા) થી વધ ુથતી નથી. 

(૨)  મારા પતુ્ર/પતુ્રીએ  એન.આર.આઈ. બેઠક પર પ્રવેશ મેળવેલ નથી. 
(૩)  મને અને મારા પતુ્ર/પતુ્રીને એ જાણ છે કે આ સહાયનો લાભ આગળના ક્રવમક શૈક્ષણણક વર્ષષમાાં મેળવવા માટે 

અગાઉ જે વરે્ષ સહાય મળી હોય તે વર્ષષનીં પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦% માક્સષ મેળવી ઉિીણષ થવાનુાં રહશેે. 
(૪)  મને અને મારા પતુ્ર/પતુ્રીને એ જાણ છે કે સાંબવધત શૈક્ષણણક સાંસ્થાના નીવત વનયમો પ્રમાણે જે તે શૈક્ષણણક 

વર્ષષમાાં ઓછા માાં ઓછી ૭૫% હાજરી હોવી જરૂરી રહશેે. 
(૫)  મને જાણ છે કે જો મારા પતુ્ર/પતુ્રી સામે સાંબ ાંવધત શૈક્ષણણક સાંસ્થાના નીવત વનયમો અથવા નૈવતક ધોરણો પ્રમાણ ે

ગાંભીર ગેરવશસ્ત વવર્ષયક કાયષવાહી કરવામાાં આવશે તો મારા પતુ્ર/પતુ્રી સહાય મેળવવા માટે અથવા વશષ્યવવૃિ 
ચાલ ુરાખવા માટે ગેરલાયક ઠરશે. 

(૬)  મને મારા પતુ્ર/પતુ્રીને એ જાણ છે કે જો ખોટી વવગતો,ખોટુાં આવકનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવીને કે અન્ય કોઈ રીતે 
ખોટી વવગતો રજુ કરીને કે કોઈ વવગતો છપાવીને કે છેતરપીંડીથી સહાય મેળવેલ છે તેવુાં પ્રસ્થાવપત થશે તો 
મેળવેલ સહાયની તમામ રકમ ૧૮% ના દાંડનીય વ્યાજ સહીત પરત જમા કરાવવાની રહશેે તથા આ બાબતની 
કાયદેસરની કાયષવાહી માટે પગલા લેવામાાં આવશે 

(૭) જો અમારા ખાતામાાં કેસીજી કચેરી દ્વારા શરતચકૂથી અન્ય વવદ્યાથીના કે અમોએ અરજીમાાં દશાષવેલ રકમ કરતા 
અને/અથવા અમોને મળવાપાત્ર રકમ કરતા વધ ુ રકમ અમારા બેંક ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવશે તો 
વધારાની રકમ અમો કેસીજી કચેરી દ્વારા જાણ કયાષના હદન-૧૫માાં પરત કરીશુાં. જો ઉક્ત સમયમયાષદામાાં 
અમોએ રકમ પરત ન કરીએ તો મેળવેલ વધારાની રકમ ૧૮%ના દાંડનીય વ્યાજ સહીત પરત જમા કરાવવાની 
રહશેે. જો અમો આ રકમ જમા નહહ કરાવીએ તો પછીના વર્ષષની અમોને મળવાપાત્ર સહાયમાાંથી આ રકમ અને 
દાંડનીય વ્યાજ વસલૂ કરવામાાં આવશે તેની અમોને જાણ છે. 

(૮)  મને મારા પતુ્ર/પતુ્રીને એ જાણ છે કે આ યોજના અંતગષત સહાયનો લાભ મળતા અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ 
સહાય કે ફી-રીઈમબસ્મેન્ટનો લાભ મળવાપાત્ર નથી આથી આવી અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ સહાય કે વશષ્યવવૃત 
કે ફી -રીઈમબસ્મેન્ટનો લાભ મેળવીશ નહહ. 

(૯)  મારા પતુ્ર/પતુ્રીને અમારા હાલના પ્રવતષમાન રહઠેાણના તાલકુાની બહારની સાંસ્થામાાં પ્રવેશ મેળવેલ છે અને 
તેને સરકારી/અનદુાવનત હોસ્ટેલમાાં પ્રવેશ મળેલ નથી.આથી મારો પતુ્ર/પતુ્રી જીલ્લો________ 
તાલકુો________ ખાતે આવેલી___________(હોસ્ટેલનુાં નામ સરનામુાં આપવુાં)_______હોસ્ટેલ માાં રહી અભ્યાસ 
કરે છે. 

સ્થળ:________________    તારીખ:______________             
લાભાથી વવદ્યાથીની સહી: __________________                                    વાલીની સહી: _________  
લાભાથી વવદ્યાથીનુાં નામ: __________________                                     વાલીનુાં નામ: _________    


