
સોગંદનામ ં  
બીન સરકારી ગ્ાંટેડ માધ્યમમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓમાં મશક્ષણ સહાયકોની ભરતી માટે કરવામાં 

આવતી અરજી સબંમિત  
સાચા પ્રમાણપત્રો અને યોગ્ય મામહતી અંગેની સોગંદ ઉપરની બાંહેિરી 

 

1) હ ું ____________________________________ જન્મ તા. ____________ રહેવાસી 
_________________________ તે આથી મારા ધમમના સોગુંધ ઉપર ગુંભીરતા પ વમક બાુંહેધરી આપ  
છ ું  કે,  

2) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર બાહેંધરી આપ  છ ું  કે, મારી અરજીમાું બીડાણ કરલે તમામ પ્રમાણપત્રો (શૈક્ષણણક 
લાયકાતના પ્રમાણપત્રો, આવકના પ્રમાણપત્રો, જાણતના પ્રમાણપત્રો, ણવગેર ેસામેલ રાખેલા) સાચા અન ે
ખરા છે. અન ેઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે તનેા આધાર ેઆપેલ માણહતી સાચી અન ેખરી છે. 

3) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર બાહેંધરી આપ  છ ું  કે, સરકાર દ્વારા અમાન્ય કરવામાું આવેલ શૈક્ષણણક સુંસ્થા કે 
ય ણનવણસમટીઓના કોઇ પણ પ્રમાણપત્રો ધરાવતાું નથી તેમજ પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ તે સુંસ્થા ગેરલાયક 
ઠરલે નથી.  

4) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર આથી બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, સત્તાણધશ દ્વારા જ્યાર ેપણ અસલ પ્રમાણપત્રો માુંગવામાું 
આવ ેત્યાર ેઅસલ પ્રમાણપત્રો રજ  કરવા હ ું બુંધાયેલ છ ું . 

5) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર આથી બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારી અરજી સમયે અથવા તો ણનમણ ુંક પહેલા કે 
ણનમણ ુંક બાદ કોઇ પણ સમયે મારા દ્વારા રજ  કરવામાું આવેલ માણહતી કે અરજી સાથે રજ  કરલે તમામ 
પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઇ પણ પ્રમાણપત્રો સરકાર દ્વારા અમાન્ય કરવામાું આવેલ શૈક્ષણણક સુંસ્થાઓ કે 
ય ણનવણસમટીના અગર તો બનાવટી જણાય તો તે જ સમયે મારી ણનમણ ુંક આપોઆપ  
રદબાદલ થશ.ે 

6) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર આથી બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારી ણનમણ ુંક બાદ મારા દ્વારા આપવામાું આવેલ 
માણહતી કે પ્રમાણપત્રો જ ેતે સમયે ખોટા અથવા અમાન્ય જણાય આવતાું તે જ સમયે મારી ણનમણ ુંક 
અમાન્ય ઠરશ ેઅન ેસરકારશ્રી પાસેથી મેળવેલ તમામ પગાર અન ેભથ્થાઓ, જવેા કે, ટી.એ./ડી.એ, કે 
અન્ય કોઇ નાણાકીય લાભો વાણષમક 12% ના વ્યાજ સાથે સરકારશ્રીની ણતજોરીમાું પરત જમા કરાવીશ. 

7) હ ું સોગુંદ ઉપર બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારી ણનમણ ુંક બાદ વખતો વખત સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાું 
આવેલી શૈક્ષણણક તાલીમો લેવા તેમજ પરીક્ષાઓમાું ઉત્તીણમ થવા હ ું બુંધાયેલ છ ું . 

8) હ ું સોગુંદ ઉપર બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારી અરજી સમયેના ણજલ્લો પસુંદગી કરલે હોવા છતાું તે ણસવાય 
અન્ય કોઇપણ ણજલ્લામાું સમયાુંતર ેજ ેત ે ણજલ્લાઓની સરકારી શાળાઓમાું ણશક્ષકોની જરૂરીયાતન ે
આધાર ેણનમણ ુંક /ફેરબદલી માટે હ ું બુંધાયેલ છ ું . અન ેઆ અુંગે મારી હર હુંમેશા સુંમણત રહેશ.ે  

9) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર આથી બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારા ણવરૂધ્ધ ભારતની કોઇ પણ અદાલતમાું હાલ 
કોઇ પણ ફોજદારી કાયમવાહી પડતર નથી. તેમજ ભારતની કોઇ પણ અદાલત દ્વારા મન ે The 
Protection of Children from Sexual Offences (POSCO) Act, 2012 & Juvenile 
Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000  હેઠળનાું ગ નામાું દોણષત ઠરાવવામાું 
આવેલ નથી. 

10) હ ું સોગુંદનામ  કરનાર આથી બાુંહેધરી આપ  છ ું  કે, મારી ણનમણ ુંક બાદ હ ું એવ ું કોઇ પણ વતમન કે ગેરણશસ્ત 
નણહ આચરું  કે જ ેનૈણતક રીતે ખોટ ું અથવા તો નૈણતક રીતે અધઃપતન ગણાય. જો આમાુંથી કાુંઇ પણ 
ખોટ ું જણાય તો મન ેમારી ફરજમાુંથી બરતરફ કરવામાું આવશે. જ ેઅુંગેની સુંપ ણમ જવાબદારી મારી 
પોતાની રહેશ ે

11) .ગ જરાત માધ્યણમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યણમક ણશક્ષણ ણવનીયમો, અણધ ણનયમ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતો 

વખત કરવામાું આવતી જોગવાયોન ું પાલન કરવા બુંધાવ ું છ ું .  
 

હાલન ું સોગુંદનામ  તા.    /    /      ના રોજ _____________ મ કામે કરવામાું આવેલ છે. 

           __________________ 
          (સોગુંદનામ  કરનાર) 


