
 

 

જીલ્ા શક્ષણ શશિશિ 

.પ્રાથમભક મળક્ષકની જીલ્રા પેયફદરી ભાટેન ું અયજી પોભમ 

ક્ાું જીલ્રાભાું .............................  

એક તયપી જીલ્રા પેયફદરી/અયવયવ ભાુંગણી છે. 

 

૧.   મળક્ષકન ું નાભ : 

     (અટક શરેા રખલી ) 

૨.   શારનો શોદ્દો તથા નોકયીની મલગતો : 

     પ્રાથમભક ળાા : 

     ે.વેન્ટયન ું નાભ : 

     તાલ કા ળાાન ું નાભ : 

     તાલ કો અને જીલ્રાન ું નાભ : 

૩.   છાત લગમ શોમ તો જ્ઞામત : 

૪.   એક તયપી જીલ્રા પેયફદરી કઈ કેટેગયીભાું અયજી કયેર છે. 

     મલધલા/ત્માક્ત્તા/અુંગ/મત/ત્ની કેવ મલગતો જણાલો. 

૫.   (૧) ખાતાભાું દાખર તાયીખ : 

     (૨) મલદ્યાવશામક દાખર તાયીખ :     /     /૨૦૦ 

     (૩) પ યા ગાયીભાું દાખર તાયીખ :    /    /૨૦૦ 

     (૪) અયજી કયેર તાયીખ :                                 ક ર નોકયી : 

         લમ :             ભાવ :                   દદલવ : 

૬.   (૧) જન્ભ તાયીખ :    /   /૨૦૦ 

     (૨) લમમનવમૃત તાયીખ : 

૭.   શારની ળાાભાું આવ્મા તાયીખ : 

૮.   લતન,ગાભન ું નાભ.ોસ્ટ,તાલ કો અને જીલ્રાન ું નાભ : 

૯.   કામભી કે શુંગાભી : 

૧૦. ળૈક્ષણણક રામકાત,લમ વાથે  

૧૧. તારીભ કે ણફન તારીભ,જ .ી.ટી.વી., વીલણ ડીપ્રોભા,વુંગીત,એ.ટી.ડી.,વી.ી.એડ. કે સ્નાતક ાવ થમાન ું 

        તથા વુંસ્થાન ું નાભ : 

12.  ભતો ગાય તથા ગાય ધોયણની મલગતો : 

૧૩. (૧) ક્ાું જીલ્રાભાું જજલ્રાપેય ફદરીની જલાની ભાુંગણી કયેર છે : 

     (૨) ભાુંગણી કાયણો : 

૧૪. ભાુંગણી અયવ-યવ છે કે,એક તયપી થી ? 

૧૫. અયવ-યવ કેવભાું તભાયા વાભે અયવ-યવથી તભો જે જીલ્રાભાું જલા ભાગો છો.તે જીલ્રાભાુંથી આલનાય 

     મળક્ષકન ું નાભ શોદ્દો અને ળાા તેભજ તેભની અયજી ફે નકરભાું વાભેર યાખલી. 

૧૬. ટે્રઈનીંગ કઈ કોરેજભાું કઈ તાયીખથી કઈ તાયીખ સ ધી રીધેર છે. 

૧૭. પ્રોલીડુંડ ખાતા નુંફય : 

૧૮. વમલિવ બ ક નુંફય : 

૧૯. અુંગ શોમ તો કેટરા ટકા છે?તેની મલગતો : 

૨૦. મત/ત્ની કેવભાું પયજ ફજાલતા શોમ તો તેના નોકયી સ્થ વાથેની તભાભ મલગતો : 

૨૧. મલળે શકીકત : 

૨૨. રામકાતની મલગત તભાભ: 

૨૩. મ ખ્મ મળક્ષકશ્રી નો અણબપ્રામ : 

 

                મ.ુશક્ષકની શષી શશક્કા           અરજદારની શષી 

 



 

 

ખાનગી અષળેા 

પ્રિાણત્ર 

 આથી દાખરો આલાભાું આલે છે કે શ્રી 
__________________________________________________________________________ઉ.મળ./મ .મળ. ________________________ પ્રાથમભક 
ળાા તા _____________________ જજ. ________________________ ની વેલાોથીએ ખાત્રી કયતા તેઓન ું નોધામેર લતન _______________ ોસ્ટ 
____________________ તા. _____________________ જજ. ___________________ છે.તેભજ તેઓની મલદ્યાવશામક ખાતાભાું દાખર તાયીખ 
_________________ છે તથા પ યા ગાયી ખાતા દાખર તાયીખ ___________________ છે.તેભજ તેઓની ખાતા દાખર તાયીખ 
______________________ છી નોકયીભાું કોઈ તટૂ ડી નથી.તેભની જન્ભ તાયીખ _________________છે.આ અંગે દયકલયીન ું કોઈ લ્શણે ું,ખાતાકીમ 
તાવ અત્રેના સ્થે ચારતી નથી.તેભજ આ અગાઉ જીલ્રા પેય ફદરી થમેર નથી.તેભજ જીલ્રા પેય થમેર શોમ તો તાયીખ.      /   /૨૦૦ ના યોજ થમેર 
છે જેના જીલ્રો _______________________ છે.તથા શ્રી/શ્રીભતી _______________________________________________ તયપથી અગાઉ કોઈ 
જીલ્રાભાું જલા એક તયપી જીલ્રા પેયફદરી તથા અયવ-યવ જીલ્રા પેયફદરી ભાટે ભાુંગણી અયજી કયેર નથી અને કયેર શોમ તો યદ કયલા અંગેની કામમલાશી 
કયેર છે. 

 

મખુ્ય શક્ષક   િા.કે.શન.શ્રી    િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા   __________________ િા..ં      _________________ િા..ં  

 

 

 

  

 

 શ્રી/શ્રીભતી __________________________________________________________________________________ઉ.મળ./મ .મળ.  

____________________________ પ્રાથમભક ળાા તા . ____________________ જજ. ___________________________ ના છેલ્રા ખાનગી અશલેાર 
નીચે પ્રભાણે છે. 

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

૫. 

મખુ્ય શક્ષક       િા.કે.શન.શ્રી           િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા          __________________ િા..ં                              _________________ િા..ં 

 

 

 

 

 

  આથી હ ું નીચે વશી કયનાય શ્રી / શ્રીભતી ________________________________________________________ ઉ.મળ. /મ .મળ. 
______________________ પ્રાથમભક ળાા તા. ___________________ જજ. _____________________ આથી ફાુંશધેયી રખી આપ ું છુ કે જો ભને 
જીલ્રા પેય ફદરીથી ____________________ જીલ્રાભાું વભાલલાભાું આલળે તો હ ું જીલ્રાની ગભે તે ળાાભાું પયજ ય શાજય થઈળ. જો છાત મલસ્તાયની 
કોઇણ ળાાભાું મનભણ ક આલાભાું આલળે તો તે ળાાભાું જજલ્રા મનમભાન વાય વભમ સ ધી ભાયી પયજ ફજાલીળ જેની આથી ફાુંશધેયી રખી આપ ું છુ. 

                        અરજદારની શષી 

 

મખુ્ય શક્ષક     િા.કે.શન.શ્રી                                                      િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા         __________________ િા..ં                               _________________ િા..ં 

 

 

 

બાષધેરી ત્રક 



 

 

 

 

 

 

 આથી હ ું નીચે વશી કયનાય શ્રી / શ્રીભતી _______________________________________________ ઉ.મળ. /મ .મળ. __________________ 
પ્રાથમભક ળાા તા. __________________ જજ. ____________________ આથી ફાુંશધેયી રખી આપ ું છુ કે ભને _____________________ જીલ્રાભાું પેય 
ફદરીથી વભાલલાભાું આલળે તો હ ું જીલ્રાભાું જે તાયીખે ભાયી પયજ ઉય શાજય થઈળ તો તે તાયીખે ભાયી વભકક્ષ રામકાત ધયાલતા મળક્ષકોભાું ભાયી 
મવનીમોયીટી ક્રભ છેલ્રો યશળેે તેભજ તે તાયીખે જીલ્રા મવનીમોયીટી ગણાળે.તે ફાફતે હ ું ફાુંશધેયી રખી આપ ું છુ. 

                                      અરજદારની શષી 

 

મખુ્ય શક્ષક    િા.કે.શન.શ્રી    િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા         __________________ િા..ં                                   _________________ િા..ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 આથી હ ું નીચે વશી કયનાય શ્રી / શ્રીભતી _____________________________________________________________ઉ.મળ./મ .મળ. 
_____________________________ પ્રાથમભક ળાા __________________ તાલ કો _____________________ જીલ્રો __________________ નીચે 
મ જફની ફાુંશધેયી રખી આપ ું છુ. 

૧.  આ અગાઉ ભેં જજલ્રાપેય ફદરી ભાટે કોઈ અયજી આી નથી. 

૨. આ જજલ્રાપેય ફદરીની ભાુંગણી શલે કોઇણ વુંજોગોભાું યદ કયલા ભાુંગણી કયીળ નશી. 

૩. હ ું નોકયીભાુંથી યાજીનામ ું આીળ નશી કે સ્લૈચ્છછક મનવમૃત ય ઉતાયલા ભાુંગણી કયીળ નશી. 

૪. હ ું શાર કોઇણ પ્રકાયની રાુંફી યજા ય નથી. 

૫. ભાયી ફદરીનો હ કભ ભેથી ત  તમજ છુટા થઇ જઈળ. 

૬.આ અગાઉ ભાયી જજલ્રાપેય ફદરી થમેર નથી. 

૭. આ અગાઉ ભાયી જીલ્રા પેય ફદરી તા.    /    /૨૦૦ ના યોજ થમેર છે.અને આ જીલ્રા પેય ફદરી ભાુંગણી ________________ લખતે કયેર છે.અને 
આ મવલામ અગાઉ એક તયપી જીલ્રા પેયફદરી તથા અયવ-યવ જીલ્રા પેય ફદરી ભાુંગણી કયેર નથી અને કયેર શોમ તો યદ કયલા અંગેની કામમલાશી કયેર 
છે. 

                                                                                                                                                                                                                                      અરજદારની શષી 

 

 

મખુ્ય શક્ષક    િા.કે.શન.શ્રી               િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા          __________________ િા..ં                                 _________________ િા..ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   શશનીયોરીટી ીસ્ટ અંગે બાષંધેરી 

  બાષંધેરી ત્રક 



 

 

 

 

 

૧. જીલ્રાભાું ગભે તે સ્થે મ કલાભાું આલળે તો હ ું જલા યાજી છુ. 

૨. આના જીલ્રાભાું ભાયી મવનીમોયીટી નોકયી,જીલ્રા પેયફદરીથી શાજય તાયીખના દદલવથી વૌથી નીચે યશળેે તે શકીકત ભને ભુંજ ય છે. 

૩. ભાયા ગ પ્ત યીભાકમવ નફા કે વાધાયણ આલે તે ભાટે આના તયપથી જે કામમલાશી થળે તે અન વુંધાને આદેળ ભે તે ણફનળયતી ભાન્મ યાખલા. 

૪. આ ભાટે ભાયા તયપથી કોઈ યજૂઆત કે લાધા કે તેલી કામમલાશી કયલાભાું આલળે નશી. 

૫. વુંપણૂમ વશકાય બયી યીતે જીલ્રાભાું નોકયી કયીને ભાયા કાભ,લતમન,વ્મલશાયથી વુંતો આીળ તેલી ફાુંશધેયી આપ ું છુ. 

૬.આની જીલ્રા ળીક્ષન્વભીતીભાું ભત ું ગાય ધોયણ સ્લીકાયલા ફાશધેયી આપ ું છુ. 

૭. આની જીલ્રાભાું જીલ્રા પેયથી ફદરાઈને આલતા આગની નોકયીની મવનીમોયીટી ગ ભાલેર હ ું મવનીમોયીટીભાું ભતા કોઇણ રાબ રેલા કે મવરેકળન 
ગ્રેડ મ .મળ. ના ચાર્જ એરાઉન્વ ોસ્ટ ઓદપવનો ચાર્જ મલગેયે કોઈ પ્રકાયનો શક્કદાલો કયીળ નશી. 

૮. જો ભને ભાયા જીલ્રાભાુંથી મવરેકળન ગ્રેડ ભેર શળે,તો જીલ્રા પેયથી ફદરાઈ આલતા ભાયી મવરેકળન ગ્રેડ યત કયીળ. 

                                    અરજદારની શષી  

 

મખુ્ય શક્ષક    િા.કે.શન.શ્રી       િા.શળ.અશધ.શ્રી 

_________________ પ્રા. ાલા    __________________ િા..ં                                     _________________ િા..ં 

 

 

 

 

 આથી હ ું ઉ.મળ./મ .મળ. ________________________ પ્રાથમભક ળાા તાલ કો ________________________ જીલ્રો _________________ 
જણાવ ું છુ,કે ભેં જીલ્રા પેયફદરી કયલા કયેર ભાુંગણીના અન વુંધાને નીચેની મલળે શકીકત યજ  કર ું છુ. 

૧. ભાયા મત/ત્ની વયકાયી ુંચામતના નોકય છે.જે અંગેન ું જે તે વુંસ્થાના ખાતાના લડાનો દાખરો આ વાથે વાભેર છે. 

૨. હ ું મલધલા / ત્માક્ત્તતા સ્ત્રી છુ.તેભજ મલધલા / ત્માક્ત્તતા અંગેના ભાભરતદાયશ્રીન ું પ્રભાણત્ર વાભેર છે. 

૩.હ ું અન જામત / અન જનજામતનો છુ.ભાયી જ્ઞામત _________________ છે અને ેટા જ્ઞામત _________________ છે. 

૪.હ ું અુંગ છુ.તેભજ અુંગ અંગેન ું પ્રભાણત્ર વાભેર છે. 

૫. ભાયા મત/ત્ની,મળક્ષક / મળણક્ષકા તયીકે પયજ ફજાલે છે.જે અંગે પ યાલો વાભેર છે. 

૬. તભાયા તાલ કાના મળક્ષક ભુંડભાુંથી કોઈ ણ જાતન ું કર્જ રીધેર છે ? જો શા શોમ તો નીચેની મલગતો જણાલલી. 

   ૧. રીધેર યકભ : 

   ૨. કઈ વારભાું રીધેર છે. 

   ૩. કેટરી યીપુંડ બયલાની ફાકી છે. 

 

૭. પ્રોમલડુંડની એડલાન્વ યકભ રીધેર છે?જો શા શોમ તો................ 

   ૧. કેટરી યકભ  

   ૨. કેટરી વારભાું 

   ૩. કેટરી યકભ બયલાની છે. 

૮. જીલ્રા પેય ફદરી અયજી કયનાય મળક્ષકશ્રીન ું કામભી વયનામ ું 

 

 

 

 

 કબુાિ નામુ ં

   શળેવ ષકીકિ 



 

 

 

૯. રામકાતની મલગત  ાવ કમામન ું લમ   ક ર ગ ણ   ભેલેર ગ ણ   ક ર ટકા  

    ૧. એવ.એવ.વી. 

    ૨. એચ.એચ.વી. 

    ૩. ી.ટી.વી. 

    ૪. વી.ી.એડ. 

    ૫.એ.ટી.ડી. 

    ૬.સ્નાતક 

    ૭.વુંગીત 

મખુ્ય શક્ષક,                                   અરજદારની શષી 

________________ પ્રા.ાલા 

 

 

 

 

  આથી અભો ફુંને મળક્ષકો અભાયી ળાાના આચામમશ્રીની રૂફરૂભાું યાજીખ ળીથી વુંભમત આીએ છીએ કે,અભો ફુંને અયવ-યવ જીલ્રા પેય ફદરી 
કયલા વુંભત છીએ.તથા જે તે મળક્ષકની મૂ જગ્માએ જ મનભણ ક ભળે તે મ જફ વુંભત છીએ.સ્થ ફદરલાની ભાુંગણી કયીશ ું નશી. 

 

જનાર શક્ષક         આળનાર શક્ષક 

૧.  નાભ :        નાભ : 

૨.  ળાા :        ળાા : 

૩.  નોકયીભાું વુંગ        નોકયીભાું વુંગ  

     દાખર તાયીખ        દાખર તાયીખ 

૪.  શારના જીલ્રાભાું        શારના જીલ્રાભાું 

    દાખર તાયીખ        દાખર તાયીખ  

૫.  જન્ભ તાયીખ  :        જન્ભ તાયીખ : 

૬.  લમ મનવમૃત તાયીખ :       લમ મનવમૃત તાયીખ : 

૭.  ળૈક્ષણણક રામકાત :       ળૈક્ષણણક રામકાત : 

૮.  લતન :        લતન : 

૯.  ભાુંગણી કાયણો :       ભાુંગણી કાયણો : 

 

જનાર શક્ષકની શષી                                                       આળનાર શક્ષકની શષી  

રૂબરૂિા ં                                                        રૂબરૂિા ં

આચાયય                                                        આચાયય 

(શષી િથા શશક્કો)                                                      (શષી િથા શશક્કો) 

 િા.શળ.અશધ.શ્રી,                                                   િા.શળ.અશધ.શ્રી, 

_________________ િા..ંકચેરી                                                                    __________________________િા..ંકચેરી 

 

    શિંશિ ત્ર 


