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 સોગદંના ુ ં: 
 આથી અમો નીચે સિહ કરનાર ..................................................................................................... 

ઉ.વષર્ ............................................ ધધંો ............................................................... રહવેાસી (રહઠેાણનુ ંપુ  

સરનામુ ં દશાર્વવુ)ં 

……...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………. તે મારા ધમર્ના સોગદં ઉપર જાહરે કરીએ છીએ કે  

(૧) અમો સોગદંનામુ ંકરનાર ઉપરોક્ત જણાવેલ સરનામે અમારા પિરવાર સાથે રહીએ છે.  

(૨) અમો સ ગદનામુ ં કરનાર જણાવીએ છીએ કે અમો .............................................................................. 

................................................................ સોગદંનામુ ંકરી અમા  ધોરણ-૧૦ / ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ  / 

ધોરણ-૧૨ સામા ય પ્રવાહ વષર્ ……………………………………….  બેઠક નબંર .............................................. શાળા 

ક્રમાકં .................................... થી મળેલ માકર્શીટ / સટ ફીકેટ ખોવાય ગયેલ છે / ચોરાઈ ગયેલ છે. ઉક્ત 

દ તાવેજની ઘણી શોધખોળ કરવા છતા ંમળી આવેલ નથી થી અમારા ગમુ થયેલ / ચોરી થયેલ ગણુપત્રક / 

પ્રમાણપત્રની ડુ લીકેટ નકલ લેવા આ સોગદંનામુ ંકરવાની જ ર પડેલ છે.  

(૩) અમારો ધોરણ  :‐................. બેઠક નબંર  :‐........................................... વષર્ :‐............................. શાળા 

ક્રમાકં ............................................. થી પાસ / નાપાસની ડુ લીકેટ માકર્શીટ / પ્રમાણપત્ર કઢાવવા અમારા 

અસલ ગણુપત્રક / પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ અરજી સાથે સામેલ કરીએ છીએ. / અમારી પાસે ઝેરોક્ષ નકલ ઉપલ ધ 

નથી.  

(૪) અમારંુ અસલ ગણુપત્રક / પ્રમાણપત્ર જો પરત મળશે તો  ગણુપત્રક / પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરેલ નથી 

તે િસવાયનુ ંઅસલ અથવા ડુ લીકેટ ગણુપત્રક / પ્રમાણપત્ર ટપાલ મારફતે બોડર્ને પરત કરવા બાહંધેરી આપુ ં

.ં  

(૫) અમો બાહંધેરી આપીએ છીએ કે બોડર્ તરફથી મળેલ અસલ કે ડુ લીકેટ ગણુપત્રક / પ્રમાણપત્રનો સયંકુ્ત 

રીતે ઉપયોગ કરીશુ ંનહી અને કોઈ એક દ તાવેજ પરત કરીશુ.ં  

 નીચે ફોટાવાળી તમેજ નીચે સિહ કરનાર યિક્ત અમો સોગદંનામુ ં કરનાર પોતે જ છીએ અને અમો 

જાણકારીના આધારે ખાતરીપવુર્ક  જણાવીએ છીએ કે ઉપર જણાવેલ તમામ માિહતી / િવગતો સાચી અને ખરી છે 

તેમા ં અમો ારા કાઈં ત યો પાવેલ નથી  અમો અમારા ધમર્નાસોગદં ઉપર જાહરે કરીએ છીએ. ખોટુ 

સોગદંનામુ ંકરવ ુતે ફોજદારી ગનુો બને છે તે અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ.   

તા. ........................................................ 

થળ :- ......................................................   
 

 

સોગદંનામુ ંકરનારની સિહ  

ન ધ:-  

 ઉક્ત સોગદંનામુ ંઓનલાઈન કરતી વખત ેિનયત કરેલ જગ્યાએ અપલોડ કરવાનુ ંરહશેે. 

 સગીર વયના િવ ાથીર્ના િક સામા ંઉક્ત સોગદંનામુ ંિવ ાથીર્ વતી તેમના વાલીએ રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.  


