
માન. મખુ્યમતં્રીશ્રી શષ્યવશૃિ યોજના અંતર્ગત ઉચ્ચ શક્ષણ શષાય મેલળળા ઈચ્ુક શળદ્યાથી તથા 
ળાીએ આપળાનુ ંશેલ્ફ ડીકેરેન-ળવગ ૨૦૨૦-૨૧ 

 

હ ું..................................................................................................................... ઉંમર ળવષ ................... 
રષળેાશી ................. ............................................................................... ............................................. મારા 
ધમષના શોગુંદ ઇ પ્રતિજ્ઞાળૂષક જણાવ ું છું કે મારા  ત્ર/ ત્રી શ્રી/ક . .............................................. કે જેને 
................................................................................... (શુંસ્થાન ું નામ) ખાિે............................ સ્નાિક 
અભ્યાશક્રમમાું ળવષ ....................માું પ્રળે મલે છે અને માન. મ ખ્યમુંત્રીશ્રી તષ્યવતૃિ યોજના અંિગષિ 
તષ્યવતૃિનો ાભ મેલળળા નીચે જણાળે તળગિોની માહષિી જાષરે કર ું છું. આ િમામ તળગિો/માહષિી શાચી છે અને 
મને િથા મારા  ત્ર/ ત્રીની જાણમાું છે. 
(૧) મારી ળાતવિક આળક રૂ.................... અને મારા તિ/ત્ની ળાતવિક આળક રૂ..................... છે મારા ક ુંટ ુંબની 

નાણાકંીય ળવગ ૨૦૧૯-૨૦ની ળાતવિક આળક રૂતયા ૪,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂતયા ચાર ાખ ચાશ ષજાર ાખ 
 રા) થી ળધ  થિી નથી. 

(૨) મારા  ત્ર /  ત્રીએ એન.આર.આઈ. બેઠક ર પ્રળે મેલળે નથી. 
(૩) મને અને મારા  ત્ર/ ત્રી ને એ જાણ છે કે આ શષાયનો ાભ આગલના ક્રતમક ૈક્ષણણક ળવષમાું મેલળળા માટે 

અગાઉ જે ળવે શષાય મલી ષોય િે ળવષની હરક્ષામાું ઓછામાું ઓછા ૫૦% માકષશ મેલળી ઉિીણષ થળાન ું રષેે. 
(૪)                    મને અને મારા  ત્ર/ ત્રીને એ જાણ છે કે શુંબ ુંતધિ ૈક્ષણણક શુંસ્થાના નીતિ તનયમો પ્રમાણે જે િે ૈક્ષણણક 

ળવષમાું ઓછામાું ઓછી ૭૫% ષાજરી ષોળી જરૂરી રષેે. 
(૫) મને જાણ છે કે જો મારા  ત્ર/ ત્રી શામે શુંબ ુંતધિ ૈક્ષણણક શુંસ્થાના નીતિ તનયમો અથળા નૈતિક ધોરણો પ્રમાણે 

ગુંભીર ગેરતસ્િ તળવયક કાયષળાષી કરળામાું આળે િો મારા  ત્ર/ ત્રી શષાય મેલળળા માટે અથળા તષ્યવતૃિ 
ચાલ  રાખળા માટે ગેરાયક ઠરે. 

(૬) મને અને મારા  ત્ર/ ત્રીને એ જાણ છે કે જો ખોટી તળગિો, ખોટ ું આળકન ું પ્રમાણત્ર મેલળીને કે અન્ય કોઈ 
રીિે ખોટી તળગિો રજ  કરીને કે છેિરીંડીથી શષાય મેલળે છે િેવ ું પ્રસ્થાતિ થે િો મેલળે શષાયની 
િમામ રકમ ૧૮% ના દુંડનીય વ્યાજ શષીિ રિ જમા કરાળળાની રષેે િથા આ બાબિની કાયદેશરની 
કાયષળાષી માટે ગા ેળામાું આળે આ ઉરાુંિ જો આમારા બકક ખાિામાું કેશીી  કચેરી ્ારા રિૂકૂથી 
અમોને મલળાાત્ર રકમ કરિા ળધ  રકમ જમા કરળામાું આળે િો ળધારાની રકમ અમો કેશીી  કચેરી ્ારા 
જાણ કાયષના હદન-૧૫માું રિ કરીશ ું. જો ઉક્િ શમયમયાષદામાું અમો રકમ રિ ન કરીએ િો મેલળે 
ળધારની રકમ ૧૮% ના દુંડનીય વ્યાજ શષીિ રિ જમા કરાળળાની રષેે િેની અમોને જાણ છે.  

 
 

સ્થલ:.........................................................................................................િારીખ:................................................. 

ાભાથી તળદ્યાથીની શષી:..................................................................... ળાીની શષી:......................................... 

ાભાથી તળદ્યાથીન ું નામ:...................................................................... ળાીન ું નામ:........................................ 


