તા-....../......./...........
પ્રતિ,
મેં.જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી સાહેબ,
જિલ્લા તિક્ષણ સતમતિ..........................,
િા-........................જિ-........................
વિષય=............................જિલ્લાની પ્રાથવિક શાળાિાાંથી ........................... જિલ્લાની પ્રાથવિક
શાળાિાાં જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપિા બાબત.
મેં.સાહેબ ,
ઉપરોક્ત વિષયના અનુસધ
ાં ાનિાાં િોજે ...................................................................................... પ્રા.શાળાના
આ.વશ.શ્રી...............................................................................................ની વિનાંતી કે ,હુ ાં …….......................... જિલ્લાની
............................................................પ્રા.શાળા તાલુકો .................................. િાાં ................................... વિભાગ િાાં
વિષય વશક્ષક....................................... તરીકે ફરિ બજાવુ ાં છાં. િારૂ િતન મુ, ............................તા, .............................
જિ- .............................નો િતની હોઈ િારી જિલ્લા ફેરબદલીની િાાંગણી અરજી ................................. જીલ્લાિાાં િોકલી
આપિા આપ સાહેબને િારી નમ્ર વિનાંતી છે .
આપનો વિશ્વાસુ
શ્રી ...........................................................................
બબડાણ =
1.
2.
3.
4.
5.

તા-....../......./...........

પ્રતિ,
મેં.જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી સાહેબ,
જિલ્લા તિક્ષણ સતમતિ..........................,
િા-........................જિ-........................
વિષય=............................જિલ્લાની પ્રાથવિક શાળાિાાંથી ........................... જિલ્લાની પ્રાથવિક
શાળાિાાં જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપિા બાબત.
મેં.સાહેબ ,
ઉપરોક્ત વિષયના અનુસધ
ાં ાનિાાં િોજે ...................................................................................... પ્રા.શાળાના
આ.વશ.શ્રી.......................................................................................... ની વિનાંતી કે ,િારૂ િતન મુ ……..........................
તા, ........................... જિ,................................ નો િતની હોઈ િને પ્રા.શાળા .............................................................
તા, ............................ જિ,…………………………િાાંથી જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપિા આપ સાહેબને િારી નમ્ર વિનાંતી છે .
બાકી િાહહતી આ સાથે પ્રાથવિક વશક્ષકોની જીલ્લા ફેરબદલી િાટે ન ુ ાં ફોિમ ભરી સાિેલ કરે લ છે .

આપનો વિશ્વાસુ
શ્રી ...........................................................................
બબડાણ =
ઉપર મુિબ

પ્રાથતમક તિક્ષકની જિલ્લા ેેરબલલ માેે ી રરી
(૧)

તિક્ષકન ું પ ૂરું ીામ (રેક પહેલા લખવ )

:

(૨)

હાલીન હનદ્દન િથા પ્રા.િાળા

:

(૩)

ખાિામાું લાખલ િારીખ

:

(૪)

િન્મ િારીખ

:

(૫)

હાલી િાળામાું આવ્યા િારીખ

:

(૬)

વિીન ું સરીામ ું

:

(૭)

હુંગામ કે કાયમ

:

(૮)

િૈક્ષણણક લાયકાિ

:

(૯)

િાલ મ કે ણબી િાલ મ , જતીયર ,
પ .ેી.સ . કે તસી યર પ .ેી.સ .
પાસ થયાન ું વર્ષ.

:

(૧૦) હાલ મળિન પગાર (મ ૂળ જે પગાર િનરણ)

:

(૧૧) કયા જિલ્લામાું ેેરબલલ થવ ું છે ?

:

(૧૨) જિલ્લા ેેરબલલ માુંગવાન ું કારણ

:

(૧૩) જિલ્લા ેેરબલલ ી માુંગણ
રરસ પરસ છે કે એક િરેી

:

(૧૪) િન રરસ પરસ જિલ્લા ેેરબલલ ી
માુંગણ હનય િન િમન જે જિલ્લામાું િવા
માુંગન છન િે જિલ્લામાુંથ આ જિલ્લામાું
આવવા માુંગિા તિક્ષકી તવગિ

:

તિક્ષકી તવગિ

:

(૧) તિક્ષકન ું ીામ

:

(૨) હનદ્દન રીે પ્રા.િાળા. િાલકન, જિલ્લન

:

(૩) ીનકરીમાું લાખલ થયા િારીખ

:

(૪) િન્મ િારીખ

:

(૫) િાલ મ કે ણબી િાલ મ

:

(૧૫) છે લ્લા ત્રણ વર્ષીા ઇન્્પેક્િી લરમ્યાી િમે
કઈ િાળામાું ેરિ બજાવિાું હિા િે િાળાન ું
ીામ રીે િાલકન. ( પ્રમાણપત્ર રજ કરવ ું )

:

(૧૬) સરકારશ્ર ન ું િા.પું.ન ું જિ.તિ.સતમતિન ું કનઈ
બેંક લની,એડવાન્સ પેેે રકમ બાકી છે
િેી તવગિ.
(૧૭) પ્રન.ેું ડ યનિીામાું છન કે પેન્િી ેું ડ યનિીામાું :
િારીખ :્થળ

:-

રરિલારી સહી

પ્રમાણપત્ર
આથ લાખલન આપવામાું આવે છે કે, શ્ર ...............................................................................................
મ.તિ./ આ.તિ.......................................પ્રા.િાળા.િા-................................જિ-............................ી સેવાપનથ ઉપરથ
ચકાસણ કરિાું િેઓંન ું ીનિાયેલ ું વિી ગામ..............................િાલકન.............................જિલ્લન.............................
ીા મિકર તિક્ષકી િન્મ િારીખ..............................િેઓંી િૈક્ષણણક લાયકાિ................................છે .
મિકર તિક્ષકી ખાિામાું લાખલ થયા િારીખ ...............................છે .િે પછી િેઓંી ીનકરીમાું કનઈ ત ૂે
પડેલ ીથ .
િાલકા તવકાસ રતિકારી
િાલકા પુંચાયિ કચેરી................
...............................................................................................................................................................................

હું શ્ર .......................................................................................હનદ્દન ...............................................
આથ બાુંહિ
ે રી આપ ું છું કે, મીે...............................જિલ્લામાું જિલ્લા ેેરબલલ કરી આપવામાું આવે િન િે જિલ્લામાું મીે
ગમે િે ્થળે તીમણક
ું આપવામાું આવિે િન િે જિલ્લામાું તીમણક
ું ્થળે િેમિ બલલ કરવામાું આવે તયાું િવા હું કબલ કરું
છું િેમિ િન પછાિ તવ્િારી કનઈ પણ િાળામાું તીમણક
ું આપવામાું આવિે િન િે િાળામાું િે જિલ્લાીા પ્રવિષમાી
તીયમન રનસાર હું મારી ેરિ બજાવ િ.બલલ માુંગણ કરીિ ીહહ િેી હું બાુંહિ
ે રી આપ ું છું.
િારીખ:-

તિક્ષકી સહી ..............................
હનદ્દન.................પ્રા.િાળા...............

-: બાુંહિ
ે રી :આથ હું શ્ર ..............................................................................હનદ્દન.........................બાુંહિ
ે રી લખ
આપ ું છું કે ,મીે િન જિલ્લા ેેરબલલ થ ..................................જિલ્લામાું સમાવવામાું આવિે િન હું જે િે જિલ્લામાું િે
િારીખે ેરિ ઉપર હાિર થઇિ િે િારીખે મારા ઉિમ લાયકાિ િરાવિા તિક્ષકનમાું મારી તસી યનરીેી ક્રમાુંક છે લ્લન
રહેિે.િે બાુંહિ
ે રી લખ આપ ું છું.

િારીખ :-

તિક્ષકી સહી ................................
હનદ્દન................પ્રા.િાળા...................

-: લાખલન :આથી દાખલો આપિાિાાં આિે છે કે ,શ્રી ......................................................................................
હોદ્દો .............................................પ્રા.શાળા ..................................તા-..................................જિ-..........................
પાસેથી વશક્ષણ સવિવતનુ ાં સરકારશ્રીનુ ાં દે વ ુ ાં બાકી નથી /અથિા તો દે વ ુ ાં બાકી હોય તો નીચે વિગત દશામ િિી.
વિગત:-............................................................................
તારીખ:-

તાલુકા વિકાસ અવધકારી

સ્થળ:-

તાલુકા પાંચાયત કચેરી..............

-: લાખલન :આથી દાખલો આપિાિાાં આિે છે કે ,શ્રી ......................................................................................
હોદ્દો..............................................પ્રા.શાળા ,તા-...................................સાિે કોઈ ખાતાકીય તપાસ ચાલતી નથી.જે ખરુાં
અને બરાબર છે .
તારીખ:-

તાલુકા વિકાસ અવધકારી

સ્થળ:-

તાલુકા પાંચાયત કચેરી..............

................................................................................................................................... .......................................

-: બાુંહિ
ે રી :આથ હું શ્ર .......................................................................................હનદ્દન .....................................
ખાિરી આપ ું છું કે ,મારી પાસે સરકારશ્ર ન ું તિક્ષણ સતમતિન ું કે પુંચાયિન ું કે રન્ય કનઈ લેણ ું બાકી ીથ .રથવા સામેલ
તવગિન બાકી છે .િન હું જિલ્લા ેેરબલલ થિે િન છેા થિા પહેલા સુંપ ૂણષ લેણ ું ભરપાઈ કરીિ િેમિ ભતવષ્યમાું કનઈપણ
લેણ ું કે ઓહડે રીકવરી ી કળે િન િે પણ ભરપાઈ કરી આપવા બાુંહિ
ે રી આપ ું છું.

િારીખ:-

તિક્ષકી સહી .............................

રૂબરૂ .........................................

હનદ્દન ..........................................

સાંિવતપત્રક
આથી અિો,
(૧) ............................................................................................................................. .....................................
...................................................પ્રા.શાળા ,તા-.........................................જિ-.............................................
તથા
(૨) ........................................................................................................................ .........................................
..................................................પ્રા.શાળા ,તા-.........................................જિ-..............................................
બાંને લખી બાંધાઈએ છીએ કે ,અિો બાંને અરસ પરસ બદલી કરાિિા ઈચ્છીએ છીએ .જિલ્લા ફેરબદલી અંગે
અિોએ બીજી કોઈ અરજી કરે લ નથી.તેિિ અિોએ જિલ્લા ફેરબદલી િાટે અરસપરસ અરજી કરે લ છે .ઉપરોક્ત
સાંિવતપત્રક રાજી ખુશીથી ,સ્િચ્છ િને ,કોઈના કોઈ પણ જાતના દબાણ િગર આ સાંિવત આપીએ છીએ જે અિોને કબુલ
,િાંજુર અને બાંધનકતામ છે .
આિનારનુ ાં નાિ

િનારનુ ાં નાિ

નાિ .................................................................

નાિ .................................................................

મુ.વશ./આ.વશ ....................................................

મુ.વશ./આ.વશ .....................................................

પ્રા.શાળા ...........................................................

પ્રા.શાળા ...........................................................

તાલુકો ..............................................................

તાલુકો ..............................................................

જિલ્લો ..............................................................

જિલ્લો .............................................................

ખાતાિાાં દાખલ તારીખ ......................................

ખાતાિાાં દાખલ તારીખ ......................................

િન્િ તારીખ ......................................................

િન્િ તારીખ .....................................................

સહી ..................................................................

સહી .................................. ................................

તારીખ ..............................................................

તારીખ .................................. ............................

સ્થળ .................................................................

સ્થળ ................................................................

રૂબરૂ-

રૂબરૂ-

મુખ્ય વશક્ષક

મુખ્ય વશક્ષક

..............................................................પ્રા.શાળા

.................................... ..........................પ્રા.શા

તા-...............................જિ-.................................

તા-...............................જિ-...............................

તા-....../......./...........
પ્રતિ,
મેં.જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી સાહેબ,
જિલ્લા તિક્ષણ સતમતિ..........................,
િા-........................જિ-........................
વિષય=............................જિલ્લાની પ્રાથવિક શાળાિાાંથી ........................... જિલ્લાની પ્રાથવિક
શાળાિાાં જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપિા બાબત.

અત્રે તા. ................................................. તાલુકા પાંચાયતિાાં ................................................... પ્રા.
શાળાિાાં ફરિ બજાિતા પ્રા.વશક્ષક શ્રી,…………………….................................................................. તેિની ઉપર્ુક્મ ત
તા-................................ ની િાાંગણીની અરજી રજૂ કરે લ દરખાસ્ત મુિબ તેિના િતન............................. જિલ્લા ખાતે
/ જિલ્લા ફેરબદલીની િાાંગણી કરે લ છે .
જિલ્લા ફેરબદલી િાટે વનયિ મુિબ ના ફોિમ ના દરખાસ્તની બે નકલો રજૂ કરે લ હોય તેઓની િાાંગણી મુિબ
જિલ્લા ફેરબદલી કરી આપિા ભલાિણ કરિાિાાં આિે છે .

િાલકા તવકાસ રતિકારી
િાલકા પુંચાયિ કચેરી
..........................................................
બબડાણજિલ્લા ફેરબદલીની દરખાસ્ત

પ્રિાણપત્ર
આથી પ્રિાણપત્ર આપિાિાાં આિે છે કે િો જે ..............................................................
તા- ..................... જી-...................... ,આવશ શ્રી ............................................................. તેઓના
છે લ્લા પાાંચ િષમના ઇન્સ્પેક્શન રીિાક્સમ નીચે મુિબ છે .

અનુક્રિ

િષમ

રીિાક્સમ

બી.કે.ની.શ્રી ની
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