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प्रतिज्ञा पत्र 

मी,             , 

(कें द्र सचंालक), सगंणक कें द्राचे नाव व पत्ता        

             

ह्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे ललहून देिो कक, खालील शिी व अटी मला मान्य असनू, ETH ने ठरवनू ददलेल्या 
अभ्यासक्रम / परीक्षा / ववषयांची अमंलबजावणी मी माझ्या सगंणक कें द्रावर आवश्यक त्या सवुवधा 
उपलब्ध करून त्या योग्य रीिीने व प्रामाणणकपणे राबवने 

१. ETH कड ेनोंदवण्याि येणाऱ्या प्रत्येक ववद्यार्थयााची ETH ने ठरवून ददलेल्या portal वर online data 
entry काळजीपूवाक व योग्य रीिीने करेन. त्याच बरोबर संबंधधि ववद्यार्थयाांच ेशासकीय ओळखपत्र (उदा. 
Adhar card / driving license, PAN card etc.) कें द्रा मार्ा ि जमा करून त्याच े record batch wise 
filing करेन. 

२. ETH साठी केला जाणारा आधथाक व्यवहार हा पूणापणे Cheque, DD, NEFT ककंवा RTGS च्या माध्यमािून 
केला जाईल ह्याची मी खात्री देिो.  

३. पररलशष्ट १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व ETH ने ठरवून ददलेली ववद्याथी परीक्षा शुल्क वेळोवेळी ETH 
ककंवा गरज असल्यास MCADC च्या बँक खात्यावर जमा करेन. व जमा केलेल्या रकमेच ेpayment 

proof ववद्यार्थयाांच्या नावासदहि ETH कड ेव MCADC ला वेळोवेळी mail वर पाठवेन. 
४. ETH कड ेभरलेली ववद्याथी परीक्षा शुल्क ककंवा कोणिीही र्ी ही ना परिावा स्वरुपाची असेल व त्या 

संबधी मी कोठेही िक्रार करणार नाही. 
५. सवा नोंदणी झालेल्या ववद्यार्थयाांच ेसंबंधधि अभ्यासक्रमाची संपूणा प्रलशक्षण देण्यासाठी पूणाि: जबाबदारी 

माझ्या कें द्राची आहे व त्याचबरोबर संबंधधि ववषयाच्या / अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या अनुषंगाने ETH कडे 
ज्या ववद्यार्थयाांच ेETH परीक्षा शुल्क जमा केलेले आहे, त्याच ववद्यार्थयाांच्या परीक्षेची व्यवस्था ETH ने 
ठरवून ददलेल्या परीक्षा कें द्राि होईल. 

६. ETH मार्ा ि घेण्याि येणाऱ्या प्रत्येक batch wise ववद्यार्थयाांच्या online परीक्षेच ेकाळजीपूवाक तनयोजन 
व त्या संबंधीच्या सूचनेच ेकाटेकोर पालन माझ्या कें द्रामार्ा ि केले जाईल याची मी हमी देिो.  

७. ETH र्ी संरचना आणण ETH अभ्यासक्रमािील बदल ककंवा कायाक्रमाच ेरे्रबदल ककंवा अभ्यासक्रम रद्द 
करणे / अभ्यासक्रम बंद करणे या बाबिीिील ETH च ेतनणाय अंतिम असिील व ि ेमला मान्य असिील. 

८. कें द्रामार्ा ि प्रलशक्षण पूणा झाल्यानंिर, ETH मार्ा ि घेण्याि येणाऱ्या संबंधधि ववषयाची परीक्षा उत्तीणा 
झालेल्या ववद्यार्थयाांच ेप्रमाणपत्र संबंधधि कें द्राकड े३०-४५ ददवसाि ETH मार्ा ि लमळेल. ि ेप्रमाणपत्र 
संबंधधि ववद्यार्थयााला त्वररि हस्िांिररि करण्याची जबाबदारी प्रलशक्षण कें द्राची असेल.  
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९. माझ्या कें द्राि राबवण्याि येणारे IT ववषयक अभ्यासक्रम व त्या ववषयासाठी लागणारे legal application 

software माझ्या कें द्रावर वापरले ककंवा उपलब्ध केले जािील, ह्याची हमी मी कें द्र संचालक म्हणून देिो.     

१०. ETH ने ठरवून ददलेल्या अभ्यासक्रम / परीक्षा / ववषयांसाठी लागणारे संगणक व त्या साठी लागणाऱ्या 
पायाभूि व अद्ययावि सुववधा (उदा. संगणक प्रलशक्षक, ककमान संगणक संख्या    , Internet 
सुववधा, power backup, व ित्सम इत्यादी) पुरवणे ही जबाबदारी पूणािः कें द्र संचालक म्हणून माझी 
असेल. 

११. ETH मार्ा ि नोंदणी झालेल्या कोणत्याही ETH पाटानर / ETH मान्यिाप्राप्ि कें द्र नोंदणी असणाऱ्या 
कें द्राची मान्यिा, कोणत्याही कारणास्िव कें द्रास न सांगिा कोणत्याही वेळी रद्द करण्याच ेहक्क ETH 
कड ेराखून ठेवले आहेि.  

१२. नोंदणीकृि कें द्राची मान्यिा ही ETH कड ेकें द्र नोंदणी शुल्क जमा झाल्यापासून १ वषाासाठी वैध असेल. 
या ववषयी कोणत्याही स्वरूपाच ेबदल असल्यास ि ेकें द्राच्या email id वर लेखी स्वरुपाि ETH मार्ा ि 
वेळोवेळी कळवले जािील.   

१३. प्रलशक्षणासंबंधी आवश्यक अशा सवा सुववधा मी माझ्या संगणक कें द्राि उपलब्ध करून देईन व संबंधधि 
ववषयी कोणासही जबाबदार धरणार नाही. 

१४. ETH ची जबाबदारी दह मयााददि स्वरुपाची असून, त्यामध्ये ETH परीक्षा र्ी जमा केलेल्याच ववद्यार्थयेंची 
परीक्षा घेणे व परीक्षेमध्ये उत्तीणा झालेल्या ववद्यार्थयााना ETH व संबंधधि संस्थेच्या प्रमाणपत्रांचा पुरवठा 
करणे अशा स्वरूपाच ेअसेल.  

१५. ETH कडून लेखी स्वरुपाि आलेल्या IT ववषयक अभ्यासक्रम व त्या संबंधी असणाऱ्या मादहिीलाच मी 
अधधकृिररत्या ग्राह्य धरेन. ETH कडून लेखी पत्र व्यवहारकररिा माझा खालील अधधकृि e-mail id 
ग्राह्य धरावा. 

Centre owner / coordinator e-mail – 

             

१६. कें द्रामार्ा ि इिर कोणत्याही कारणास्िव परस्पर केल्या जाणाऱ्या आधथाक व्यवहारांसाठी ETH जबाबदार 
राहणार नाही याची मी हमी देिो. 

वरील सवा मादहिी वाचून मी प्रमाणणि करिो . 

कें द्राचे नाव व पत्ता  कें द्र सचंालकाची सही व लशक्का 

 

कें द्र सचंालकाचे नाव   

 


