
મખુ્યમતં્રીયળુા સ્ળાળબંન યોજના અંતર્ગત ઉચ્ચ શક્ષણ શષાય  મેલળળા ઈચ્ુક  શળદ્યાથી 
તથા ળાીએ આપળાનુ ંશેલ્ફ ડીકેરેન-ળવગ ૨૦૧૮-૧૯ 

હ ું _________________________________________ ઉંભય લષ __________ 
યશલેાવી___________________________________________________________________
ભાયા ધભષના વોગુંદ રઈ પ્રતિજ્ઞાલૂષક જણાવ ું છું કે ભાયા  ત્ર/ ત્રી શ્રી/ક .__________________કે 
જેને___________________________ (વુંસ્થાન ું નાભ) ખાિે     _____________સ્નાિક/ડીપ્રોભા 
અભ્માવક્રભભાું લષ ૨૦૧૮-૧૯ભાું પ્રલેળ ભેર છે અને મ ખ્મભુંત્રીય લા સ્લાલરુંફન મોજના અંિગષિ 
તળષ્મવતૃિનો રાબ ભેલલા નીચે જણાલેર તલગિોની ભાહશિી જાશયે કર ું છું. આ િભાભ તલગિો/ 
ભાહશિી વાચી છે અને ભને િથા ભાયા  ત્ર/ ત્રીની જાણભાું છે. 

(૧) ભાયી લાતિક આલક રૂ. ____________________ અન ે ભાયા તિ/ત્ની લાતિક આલક 
રૂ.____________________છે.ભાયા ક ટ ુંફની નાણાકંીય ળવગ ૨૦૧૭-૧૮(આકારણી ળવગ ૨૦૧૮-
૧૯)ની લાતિક આલક  રૂતમા ૬,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂતમા છ રાખ યૂા) થી લધ  થિી નથી. 

(૨) ભાયા  ત્ર/ ત્રીએ એન.આય.આઇ. ફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર નથી.  
(૩) ભને અને ભાયા  ત્ર/ ત્રી ને એ જાણ છે કે આ વશામનો રાબ આગના ક્રતભક ળૈક્ષણણક લષભાું 

ભેલલા ભાટે અગાઉ જે લે વશામ ભી શોમ િે લષની યીક્ષાભાું ઓછાભાું ઓછા  ૫૦% ભાકષવ 
ભેલી ઉિીણષ થલાન ું યશળેે. 

(૪) ભને અને ભાયા  ત્ર/ ત્રી ને એ જાણ છે કે વુંફુંતધિ ળૈક્ષણણક વુંસ્થાના નીતિ તનમભો પ્રભાણ ેજે િે 
ળૈક્ષણણક લષભાું ઓછાભાું ઓછી ૭૫% શાજયી શોલી જરૂયી યશળેે. 

(૫) ભને જાણ છે કે જો ભાયા  ત્ર/ ત્રી વાભે વુંફુંતધિ ળકૈ્ષણણક વુંસ્થાના નીતિ તનમભો અથલા નૈતિક 
ધોયણો પ્રભાણે ગુંબીય ગેયતળસ્િ તલમક કામષલાશી કયલાભાું આલળે િો ભાયા  ત્ર/ ત્રી વશામ 
ભેલલા ભાટે અથલા તળષ્મવતૃિ ચાલ  યાખલા ભાટે ગેયરામક ઠયળે. 

(૬) ભને અને ભાયા  ત્ર/ ત્રી ને એ જાણ છે કે જો ખોટી તલગિો, ખોટ  આલકન ું પ્રભાણત્ર ભેલીને કે 
અન્મ કોઇ યીિે ખોટી તલગિો યજ  કયીને કે છેિયતિંડીથી વશામ ભેલર છે િેવ ું પ્રસ્થાતિ થળે િો 
ભેલર વશામની િભાભ યકભ ૧૮%ના દુંડનીમ વ્માજ વશીિ યિ જભા કયાલલાની યશળેે િથા 
આ ફાફિની કામદેવયની કામષલાશી ભાટે ગરા રલેાભાું આલળે. 

(૭) ભને અને ભાયી  ત્ર/ ત્રી ને એ જાણ છે કે આ મોજના અંિગષિ વશામનો રાબ ભિા અન્મ કોઈ 
મોજના શઠે વશામ કે તળષ્મવતૃિ કે પી-યીઇભફવષભેન્ટનો રાબ ભલાાત્ર નથી આથી આલી 
અન્મ કોઇ મોજના શઠે વશામ કે તળષ્મવતૃિ કે પી-યીઇભફવષભેન્ટનો રાબ ભેલીળ નશી. 

(૮) ભાયા  ત્ર/ ત્રીને અભાયા શારના પ્રલિષભાન યશઠેાણના િાલ કાની ફશાયની વુંસ્થાભાું પ્રલેળ ભેર 
છે અને િેને વયકાયી/અન દાતનિ શોસ્ટેરભાું પ્રલેળ ભેર નથી. આથી ભાયો  ત્ર/ ત્રી 
જીલ્રો_______ િાલ કા_____ ખાિે આલેરી __________(ષોસ્ટેનુ ં નામ શરનામુ ંઆપવુ)ં__________ 
શોસ્ટેરભાું યશી અભ્માવ કયે છે.                               

 

રાબાથી તલદ્યાથીની વશી:            લારીની વશી :                _____________                 

રાબાથી તલદ્યાથીન ું નાભ:                                                           લારીન ું નાભ  :                _____________ 

સ્થ:_________________   િાયીખ :________________ 


