
સોગદંનામુ ં 

સરકારી ઉ.મા. શાળાઓમા ંશશક્ષકોની ભરતી માટે કરવામા ંઆવતીઅરજી સબશંિત  

સાચા પ્રમાણપત્રો અનય ગોય ગ માતીતી ગેગયની સોગદં ઉપરની બાીંિેરી 
 
 

1) હુ ં ____________________________________ જન્મ તા. ____________ રીવેાસી 
_________________________ તય આથી મારા િમમના સોગિં ઉપર ગભંીરતા પવુમક બાીંિેરી આપ ુ
છુ ંકે,  

2) હુ ંસોગદંનામ ુકરનાર બાીિંરી આપ ુછુ ંકે, મારી અરજીમા ંબીડાણ કરેલ તમામ પ્રમાણપત્રો (શૈક્ષણણક 
લાગકાતના પ્રમાણપત્રો, આવકના પ્રમાણપત્રો, જાશતના પ્રમાણપત્રો, શવગયરે સામયલ રાખયલા) સાચા 
અનય ખરા છય. અનય ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતય તયના આિારે આપયલ માતીતી સાચી અનય ખરી છય. 

3) હુ ંસોગદંનામ ુકરનાર બાીિંરી આપ ુછુ ંકે, સરકાર દ્વારા અમાન્ગ કરવામા ંઆવયલ શૈક્ષણણક સસં્થા કે 
યશુનવશસિટીઓના કોઇ પણ પ્રમાણપત્રો િરાવતા ં નથી તયમજ પ્રમાણપત્ર મળ્ગા બાદ તય સસં્થા 
ગયરલાગક ઠરેલ નથી.  

4) હુ ં સોગદંનામ ુ કરનાર આથી બાીંિેરી આપ ુ છુ ં કે, સત્તાશિશ દ્વારા જ્ગારે પણ અસલ પ્રમાણપત્રો 
માગંવામા ંઆવય ત્ગારે અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવા હુ ંબિંાગયલ છુ.ં 

5) હુ ંસોગદંનામ ુકરનાર આથી બાીંિેરી આપ ુછુ ંકે, મારી અરજી સમગય અથવા તો શનમણુકં પીલેા કે 
શનમણુકં બાદ કોઇ પણ સમગય મારા દ્વારા રજુ કરવામા ંઆવયલ માતીતી કે અરજી સાથય રજુ કરેલ 
તમામ પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઇ પણ પ્રમાણપત્રો સરકાર દ્વારા અમાન્ગ કરવામા ં આવયલ શૈક્ષણણક 
સસં્થાઓ કે યશુનવશસિટીના અગર તો બનાવટી જણાગ તો તય જ સમગય મારી શનમણુકં આપોઆપ  

રદબાદલ થશય. 
6) હુ ંસોગદંનામ ુકરનાર આથી બાીંિેરી આપ ુછુ ંકે, મારી શનમણુકં બાદ મારા દ્વારા આપવામા ંઆવયલ 

માતીતી કે પ્રમાણપત્રો જે તય સમગય ખોટા અથવા અમાન્ગ જણાગ આવતા ંતય જ સમગય મારી શનમણુકં 
અમાન્ગ ઠરશય અનય સરકારશ્રી પાસયથી મયળવયલ તમામ પગાર અનય ભથ્થાઓ, જેવા કે, ટી.એ./ડી.એ, 
કે અન્ગ કોઇ નાણાકીગ લાભો વાશષિક 12% ના વ્ગાજ સાથય સરકારશ્રીની શતજોરીમા ં પરત જમા 
કરાવીશ. 

7) હુ ંસોગદં ઉપર બાીંિેરી આપ ુછુ ંકે, મારી શનમણુકં બાદ વખતો વખત સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામા ં
આવયલી શૈક્ષણણક તાલીમો લયવા તયમજ પરીક્ષાઓમા ંઉત્તીણમ થવા હુ ંબિંાગયલ છુ.ં 

8) હુ ં સોગદં ઉપર બાીંિેરી આપ ુ છુ ં કે, મારી અરજી સમગયના જજલ્લો પસદંગી કરેલ ીોવા છતા ં તય 
શસવાગ અન્ગ કોઇપણ જજલ્લામા ં સમગાતંરે જે તય જજલ્લાઓની સરકારી શાળાઓમા ં શશક્ષકોની 
જરૂરીગાતનય આિારે શનમણુકં /ફેરબદલી માટે હુ ંબિંાગયલ છુ.ં અનય આ ગેગય મારી ીર ીમંયશા સમંશત 
રીશેય.  

9) હુ ંસોગદંનામ ુકરનાર આથી બાીંિેરી આપ ુછુ ંકે, મારા શવરૂધ્િ ભારતની કોઇ પણ અદાલતમા ંીાલ 
કોઇ પણ ફોજદારી કાગમવાીી પડતર નથી. તયમગ ભારતની કોઇ પણ અદાલત દ્વારા મનય દોશષત 
ઠરાવવામા ંઆવયલ નથી. 

10) હુ ં સોગદંનામ ુ કરનાર આથી બાીંિેરી આપ ુછુ ં કે, મારી શનમણ ૂકં બાદ હુ ં એવુ ં કોઇ પણ વતમન કે 
ગયરશશસ્ત નતી આચરંુ કે જે નૈશતક રીતય ખોટંુ અથવા તો નૈશતક રીતય અિઃપતન ગણાગ. જો આમાથંી 
કાઇં પણ ખોટંુ જણાગ તો મનય મારી ફરજમાથંી બરતરફ કરવામા ં આવશય. જે ગેગયની સપંણૂમ 
જવાબદારી મારી પોતાની રીશેય. 
 

ીાલનુ ંસોગદંનામ ુતા.    /    /      ના રોજ _____________ મકુામય કરવામા ંઆવયલ છય. 

__________________ 
(સોગદંનામ ુકરનાર) 


