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સેપલ કોલલેટરનો નમુનો

િજલા પંચાયત િશણ સિમિત,િજ.પં. અમદાવાદ
તા. 11-02-2019
કેપ અને કોલલેટર પો ટ કરવા વચેનો સમયગાળો અપૂરતો હોવાથી વેબસાઈટ પર આપેલ ેયાનતાયાદી અને સેપલ કોલલેટર મુજબ તૈયારી કરીને

આવવું.

િત
યાદીમાં સમાિવ િશકી
મુ.- ગામનું નામ
સબંિધત
તાલુકો

િવષય

ાથિમક શાળા
સબંિધત

િજ"લો-

-ગિણત-િવ ાન/ભાષા/સામાિજક િવ ાન

અરનો કાર દશાયા મુબ
સબંિધત

િવષય- એકતરફી િજ લા ફેર બદલી કેપમાં હાજર રહેવા બાબત

ઉપરો%ત િવષય અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે િજ"લા ફેર બદલીની તમારી અર અ*વયે આ િજ"લાના ેયાનતા ,માંક
ને ગુ#વારના રોજ સમયપ$ક મુજબ
અનુસાર આ િજ"લામાં સમાવવાના થતા હોઈ /થળ પસદંગી કે0પમાં
%ે&નંગ કોલેજ રાયખડચાર ર તા લાલદરવા* પાસે અમદાવાદ ખાતે નીચે મુજબના માિણત આધાર પુરાવા સાથે અચૂક હાજર
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રહેવા જણાવવામાં આવે છે .

1 . આપની અસલ સેવાપોથી ઉપરથી જમ તારીખ, ખાતામાં દાખલતારીખ તેમજ વતનના પુરાવાનો તેમજ લાયકાત અંગેનો તાલુકા ાથિમક િશણાિધકારી!ીનો
દાખલો ફરિજયાત લાવવાનો રહેશે.
2 . છે %લા &ણ વષ(ના ખાનગી અહેવાલના )રમા*સ( તેમજ અગાઉ િજ%લાફેર બદલીનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેનું તાલુકા ાથિમક િશણાિધકારી!ીનું માણપ&
ફરિજયાત લાવવાનું રહેશે.
3 . આપની પાસે -યાંના િજ%લાનું કે તાલુકાનું સરકારી લે.ં બાકી નથી તે અંગેનું તાલુકા ાથિમક િશણાિધકારી!ીનું માણપ& ફરિજયાત લાવવાનું રહેશે.
4 . તમારી સામે કોઈ ખાતાકીય તપાસ ચાલુ કે સૂિચત નથી કે હાલ ફરજમોકૂફી હેઠળ નથી તે અંગેનું તાલુકા ાથિમક િશણાિધકારી!ીનું માણપ& ફર4યાત લાવવાનું રહેશે.
5 . િવધવા હોવા અંગેનું મામલતદાર!ીનું અ5તન માણપ& કે જે માં પુન:લ6ન કયા( નથી તેવા ઉ%લેખવાળુ રજૂ કરવાનું રહેશે.તેમજ િવધવા હોવા બાબત 7.૫૦/-ના :ટે<પ પેપર ઉપર સોગંદનામું તથા પિતના મૃ-યુનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે.
6 . િવધવાના )ક:સામાં િપયર અથવા સાસરીનો િજ%લો હશે તો જ માય ગણાશે તે માટે જ7રી આધાર પુરાવા સાથે લાવવાના રહેશે.
7 . )દ>યાંગ(અપંગ) ઉમેદવારે )દ>યાંગ હોવા અંગેનું સમ િસિવલસજ( નનું માણપ& લાવવાનું રહેશે.
8 . િવધવા,)દ>યાંગ(અપંગ),વાિ%મકી ઉમેદવારે અગાઉ ભરતી માં લાભ લીધેલ નથી તે અંગેનું િજ%લા ાથિમક િશણાિધકારી!ીનું માણપ& ફરિજયાત લાવવાનું રહેશે.
9 . કે<પમાં હાજર નહી રહો તેવા સંજોગોમાં નામ.સરકાર!ીના તા.-૨૩/૦૫/૨૦૧૨ના ઠરાવની સૂચના મુજબ તેમજ જ7રી આધાર પુરાવા રજૂ ના કરવાને કારણે
િજ.ા.િશ.અિધકારી અમદાવાદ જે િનણ(ય કરશે તે ઉમેદવાર ને બંધનકતા( રહેશે.
10 . ાથિમક િશક દંપતી /અય દંપતીના )ક:સામાં અ&ેના િજ%લામાં પિત/પિ-ન જે શાળા/ખાતામાં ફરજ બBવતા હોય તે શાળાના આચાય(નો /તા.ા.િશ./ખાતાના
વડાનું તા.-૧૮/૦૨/૨૦૧૪ના અ5તન નમુના મુજબ રજૂ કરવાનો રહેશે.
11 . ાથિમક િશક દંપિતનો લાભ માટે લ6ન નFધણી અંગેના ર4:Gાર!ીના નFધણી માણપ&ની માિણત નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
12 . આ સાથે હાલના િજ%લામાં તમે બદલી અંગેના તેમજ ભરતી અંગેના તમામ આદેશોની માિણત નકલ લાવવાની રહેશે.
13 . બદલી કે<પમાં અ&ેના િજ%લાની જે ાથિમક શાળામાં ખાલી જ6યા હોય તેની યાદી મૂકવામાં આવશે તે પૈકીની શાળા િનયમ અનુસાર પસંદ કરવાની રહેશે.
14 . બદલી કે<પમાં તમારી માંગણીથી આવવાનું હોઈ :વખચI 7બ7 હાજર રહેવાનું છે .
15 . તમે રજૂ કરેલ માણપ&ો ખોટા માલૂમ પડશે તો નોકરીમાં બરતરફ થવાને પા& ઠરશો.
16 . િવક%પ લીધેલ હોય તેવા )ક:સામાં તેમજ તમામ )ક:સામાં મેળવેલ લાયકાત સાચી હોવાં બાબતે તેમજ નોકરી ચાલુ હોયતો રે6યુલર કોલેજમાં અJયાસ કરેલ નથી તેવી
ઉમેદવારે :થળ પર બાંહેધરી રજુ કરવાની રહેશે.
17 . આ તમામ બાબતે કોઈ પણ કારનું દબાણ પંચાયત સેવા િશ:ત અને અિપલ િનયમ-૨૦૦૨ અંતગ(ત િશાને પા& બનશે.

આ બદલી કે,પ મા. ધોરણ ૬થી૮ઉ:ચ !ાથિમકમાં સીધી ભરતી કે િવકપ લઈ ફરજ બ=વતા િશકો પુરતો હોઈ જે ની ન7ધ લેશો.
ખાસ નધ-

:-

!િતાયાદીના કોલલેટરવાળા ઉમેદવારોએ બદલી કે,પના -દવસે હાજર રહી હાજરીપ.કમાં સહી કરવાની રહેશે. જો હાજર નહ/ રહો તો તેવા
સંજોગોમાં આપ 23ક જતો કરવા માગો છો એમ માની આપનું નામ !િતાયાદીમાંથી આપોઆપ ર5 થશે જે ની ખાસ ન7ધ લેવી.
(સહી)
((ડૉ.એમ.એન.પટેલ))
િજલા !ાથિમક િશણાિધકારી
િજલા પંચાયત િશણ સિમિત
અમદાવાદ

નકલ રવાના

૧

િજલા ાથિમક િશ

ણાિધકારીી, િજ.પં.િશ.સિમિત,

સબંિધત સબંિધત િશ કને ણ કરવા સા.જો સદર િશક િનવૃત,મૃ'યુ,બરતરફ,રા)નામું

આપી છૂ ટા થયા હોય કે ફરજમોકુફી હેઠળ કે અ$ય િજ%લામાં બદલી થઈ હોય તો ઉલટ ટપાલે ણ કરશો.

૨ તાલુકા ાથિમક િશ ણાિધકારીીનો તા. સબંિધત
સબંિધત
ા.શાળા તા.- સબંિધત
૩ આચાય,-ી

). સબંિધત
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િજલો

સબંિધત િશ કને જરી માિહતી આપવા તેમજ કે*પમાં હાજર રહેવા માટે ણ કરવા સા.

સબંિધત

તરફ =ણ તેમજ અમલ સા@.
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