ુ યમંત્રી યળ
ુ ા સ્ળાળંબન યોજના અંતર્ગત ઉચ્ચ શક્ષણ શષાય મેલળળા ઈચ્ુક શળદ્યાથી તથા
મખ્
ળાીએ આપળાન ંુ શેલ્ફ ડીકેરેન-ળવગ ૨૦૨૦-૨૧
હ_ું _______________________________________________________________ ઉભય

લષ: _______________

યશેલાવી_________________________________________________________________________________
ભાયા ધભષના વોગુંદ રઇ પ્રતિજ્ઞા ૂલષક
__________________કે

જણાવ ું છું

કે ભાયા ત્ર/ ત્રી

શ્રી

જેને_________________________________________

/ક.______________________
(વુંસ્થાન

નાભ)

ખાિે

_________________________________ સ્નાિક/ડીપ્રોભાું અભ્માવક્રભભાું લષ ________ભાું પ્રલેળ ભે ર છે અને
મખ્મભુંત્રી યલા સ્લાલરુંફન મોજના અંિગષિષ તળષ્મવતૃ િનો રાબ ભેલલા નીચે જણાલેર તલગિોની ભાહશિી જાશેય કરું છું.
આ િભાભ તલગિો/ભાહશિી વાચી છે અને ભને િથા ભાયા ત્ર/ત્રીની જાણભાું છે .
(૧)

ભાયી

લાતિક

આલક

રૂ.______________________________અને

ભાયા

તિ/ત્ની

લાતિક

આલક

રૂ._________________છે . ભાયા કટુંફની નાણાકીમ લષ-૨૦૧૯-૨૦ (આકયણી લષ ૨૦૨૦-૨૧)ની કર લાતિક
આલક રૂતમા ૬,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂતમા છ રાખ યા) થી લધ થિી નથી.
(૨)

ભાયા ત્ર/ત્રીએ એન.આય.આઈ. ફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર નથી.

(૩)

ભને અને ભાયા ત્ર/ત્રીને એ જાણ છે કે આ વશામનો રાબ આગના ક્રતભક ળૈક્ષણણક લષભાું ભેલલા ભાટે
અગાઉ જે લે વશામ ભી શોમ િે લષનીં યીક્ષાભાું ઓછાભાું ઓછા ૫૦% ભાર્કવષ ભેલલા ઉત્તીણષ થલાન ું યશેળે.

(૪)

ભને અને ભાયા ત્ર/ત્રીને એ જાણ છે કે વુંફતધિ ળૈક્ષણણક વુંસ્થાના નીતિ તનમભો પ્રભાણે જે િે ળૈક્ષણણક
લષભાું ઓછા ભાું ઓછી ૭૫% શાજયી શોલી જરૂયી યશેળે.

(૫)

ભને જાણ છે કે જો ભાયા ત્ર/ત્રી વાભે વુંફતું ધિ ળૈક્ષણણક વુંસ્થાના નીતિ તનમભો અથલા નૈતિક ધોયણો પ્રભાણે
ગુંબીય ગેયતળસ્િ તલમક કામષલાશી કયલાભાું આલળે િો ભાયા ત્ર/ત્રી વશામ ભેલલા ભાટે અથલા તળષ્મવતૃ ત્ત
ચાલ યાખલા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.

(૬)

ભને ભાયા ત્ર/ત્રીને એ જાણ છે કે જો ખોટી તલગિો,ખોટું આલકન ું પ્રભાણત્ર ભેલીને કે અન્મ કોઈ યીિે
ખોટી તલગિો યજ કયીને કે છે િયીંડીથી વશામ ભેલેર છે િેવ ું પ્રસ્થાતિ થળે િો ભેલેર વશામની િભાભ
યકભ ૧૮% ના દું ડનીમ વ્માજ વશીિ યિ જભા કયાલલાની યશેળે િથા આ ફાફિની કામદે વયની કામષલાશી
ભાટે ગરા રેલાભાું આલળે. આ ઉયાુંિ જો અભાયા ખાિાભાું કેવીજી કચેયી દ્વાયા ળયિચ ૂકથી અન્મ તલદ્યાથીના
કે અભોએ અયજીભાું દળાષલેર યકભ કયિા અને/અથલા અભોને ભલાાત્ર યકભ કયિા લધ યકભ અભાયા ફેંક
ખાિાભાું જભા કયલાભાું આલળે િો લધાયાની યકભ અભો કેવીજી કચેયી દ્વાયા જાણ કમાષ ના હદન-૧૫ભાું યિ
કયીશ.ું જો ઉર્કિ વભમભમાષદાભાું અભોએ યકભ યિ ન કયીએ િો ભેલેર લધાયાની યકભ ૧૮%ના દું ડનીમ
વ્માજ વશીિ યિ જભા કયાલલાની યશેળે િેની અભોને જાણ છે .

(૭)

ભને ભાયા ત્ર/ત્રીને એ જાણ છે કે આ મોજના અંિગષિ વશામનો રાબ ભિા અન્મ કોઈ મોજના શેઠ
વશામ કે પી-યીઈભફસ્ભેન્ટનો રાબ ભલાાત્ર નથી આથી આલી અન્મ કોઈ મોજના શેઠ વશામ કે તળષ્મવતૃ િ
કે પી -યીઈભફસ્ભેન્ટનો રાબ ભેલીળ નહશ.

(૮)

ભાયા ત્ર/ત્રીને અભાયા શારના પ્રલિષભાન યશેઠાણના િાલકાની ફશાયની વુંસ્થાભાું પ્રલેળ ભેલેર છે અને
િેને

વયકાયી/અનદાતનિ

શોસ્ટેરભાું

પ્રલેળ

ભે ર

નથી.આથી

ભાયો

ત્ર/ત્રી

જીલ્રો________

િાલકો________ ખાિે આલેરી___________(શોસ્ટે રન ું નાભ વયનામ ું આવ ું)_______શોસ્ટેર ભાું યશી અભ્માવ કયે
છે .
સ્થ:________________ િાયીખ:________________
રાબાથી તલદ્યાથીની વશી: _______________________

લારીની વશી: ____________________

રાબાથી તલદ્યાથીન ું નાભ: _______________________

લારીન ું નાભ: ____________________

