
તા. : _____________ 

ઠરાવ 

 

                         આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� અમાર� શાળામા ં ફરજ 
બ�વતા કમ�ચાર��ી___________________________________________ 
તાર�ખ : ___________ થી િશ�ણ સહાયક તર�ક� િન�ઠા�વૂ�ક સેવા બ�વી છે. 
તેમની કામગીર� સતંોષકારક છે. તથા તેમની નોકર�ના પાચં વષ� �રુા થયેલ છે. 
�થી સરકારના િનયમ �જુબ મળવાપા� પગાર ધોરણમા ં �કુવા ઠરાવવામા ં
આવે છે.

 

�થળ -         
તાર�ખ- 

 

 

��ખુ�ી/મ�ંી�ી 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

તા: _____________ 

�માણપ� 

 
 
 
 

                      આથી �માણપ� આપવામા ં આવે છે ક� 
�ી_______________________________, _________________________________ 
હાઇ��ૂલ,________________શાળામા ં મા�યિમક િવભાગમા ં ________________ િવષય 
િશ�ક તર�ક� તા.___________________થી િશ�ણ સહાયક તર�ક� ફરજ બ�વે છે. �મણ ે
આજ �દન �ધુી એક પણ �બન-પગાર� ર� ભોગવેલ નથી. તમેજ તેમની કોઈ પણ �કારની 
નોકર�મા ં�ટૂ પડ�લ નથી. � અ�નેી કચરે�મા ંરાખેલ ર�કોડ� (મ�ટરરોલ) �રુાવાના આધાર� 
લખી આપવામા ંઆવ ેછે. 

 
 

�થળ -          

તાર�ખ- 
 
 
 

                                                                     આચાય��ી 
 
 
 
 
 



 
 
 

તા: ____________ 

 
 

�િત, 
��લા િશ�ણ અિધકાર��ી, 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

િવષય: િશ�ણ સહાયકમા ંપાચં વષ� �રુા થતા મળવાપા� 
પગાર ધોરણ તેમજ અ�ય લાભો મ�ુંર કરવા બાબત........ 

 

મે સાહ�બ, 
સિવનય ઉપરો�ત િવષય અ�વય ે જણાવવા� ુ ં ક� અમાર� શાળાના                     

�ી ________________________________ના મા�યિમક િવભાગમા ં િશ�ણ સહાયક 
તર�ક� પાચં વષ� તા. : ______________ ના રોજ �ણૂ� થયેલ છે. તેમને મળવાપા� પગાર 
ધોરણ તેમજ અ�ય લાભો � તે તાર�ખથી મ�ુંર કરવા માટ� જ�ર� સાધિનક કાગળો 
આધાર�તૂ �રુાવા સહ�ત ઉપરો�ત કમ�ચાર�ની સેવાપોથી મોકલવામા ંઆવે છે. � ચકાસી 
મળવાપા� પગાર ધોરણ તેમજ અ�ય લાભો મ�ુંર કર� આપવા િવનતંી.
 

�બડાણ:  
 

�થળ -          

તાર�ખ- 

          આચાય��ી 

 



 
 
 
 

તા: ____________ 

�માણપ� 

 
 

      આથી �માણપ� આપવામા ં આવ ે છે ક� 
�ી______________________________,___________________________________
હાઇ��ૂલ,__________________શાળામા ંમા�યિમક િવભાગમા ં _________________ ના 
િવષય િશ�ક તર�ક� તા.___________________થી િશ�ણ સહાયક તર�ક� ફરજ બ�વ ે
છે.તેમણે તેમના સવેા કાળ દરિમયાન કોઈ પણ �કારની પગાર ર�કવર� ભર�લ નથી. � 
અ�ેની કચરે�મા ંરાખલે ર�કોડ� �રુાવાના આધાર� લખી આપવામા ંઆવે છે. 
 
 
 

�થળ -          

તાર�ખ- 
 

 
 

                                                                     આચાય��ી 

 

 

 

                                                                

 



 

 

 

    તા. : _______________ 

 

કમ�ચાર�નો હાજર થયાનો ર�પોટ� (આચાય��ીનો)

 

                          આથી �માણપ� આપવામા ં આવે છે ક� 
�ી______________________________________ તા._________________ ના રોજ 
શાળાના મા�યિમક િવભાગમા ંિશ�ણ સહાયક તર�ક� શાળા સમય પહ�લા હાજર થયા છે. 

 

          

�થળ -          

તાર�ખ-        આચાય��ી 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 



 

�ી,___________________________ 
         �.ુપો : _______________________ 
                                                     તા. :_________________________ 
                                                     �. : _________________________                   
            િપન : ________________________ 
  `           મોબા: ________________________ 
 
�િત, 
આચાય��ી 
________________________,  
_______________________. 
 
               માનનીય સાહ�બ�ી, 
                          સિવનય સહ �ણાવવા� ુ ંક� ____________________________, 
_____________ તરફથી તા. : _____________ ના રોજ મળેલ િનમ� ૂકં પ�ના આધાર� 
�ુ ંઆપની શાળા___________________________________, તા : _______________, 
�.______________મા ંતા._________________________________ ના રોજ શાળાના 
મા�યિમક િવભાગમા ંિશ�ણ સહાયક તર�ક� શાળા સમય પહ�લા હાજર થા� �. 
 
          કમ�ચાર�ની સહ� 
 
�બડાણ:  
૧._____________________________ ��ટનો િનમ� ૂકં પ� 



    

                                                                           તા: ____________ 

�િત, 
મે. િસવીલ સ�ન સાહ�બ
િસવીલ હો��પટલ ____________ 
તા/� : ____________. 

                    િવષય: મેડ�કલ �ફટનેશ સટ�ફ�ક�ટ કાઢ� આપવા બાબત. 

         નમ�કાર, 
                  સિવનય જયભારત સાથે જણાવવા�ુ ંક� ઉપરો�ત િવષય અ�વયે
અમાર� શાળામા ં િશ�ણ સહાયક તર�ક� રા�ય સરકાર �ારા િન��ુત સિમિતએ પસદં 
કર�લ ઉમેદવાર �ી _________________________________________પસદંગી 
પામેલ છે. �મને શાળામા ં િસવીલ સ�ન સાહ�બ�ુ ં �ફટનેશ સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ં
હોઈ �ફટનેશ સટ�ફ�ક�ટ કાઢ� આપવા િવનતંી. 

         આચાય��ી 



 

�માણપ� 

 

 

આથી �માણપ� આપવામા ં આવે છે ક�                 
�ી………………………………....……………..…………………..………………..ક� �ઓ અ�ેની 
શાળા �ી ……………………..…………………………….………સમૌ મોટા તા�કુો.ડ�સા, 
��લો. બનાસકાઠંા,  આચાય�/  મદદનીશ િશ�ક/ િશ�ણ સહાયક /કાર�ુન/ વહ�વટ�
સહાયક /પટાવાળા/ સાથી સહાયક તર�ક� તા…………………………………. થી ફરજ 
બ�વે છે, તેની ખા�ી કરવામા ંઆવેલ છે.  

કમ�ચાર�ની સહ� ……………………………………………………………… 

કમ�ચાર�� ુ ંનામ ………………………………………………………………. 

કમ�ચાર�નો હો�ો ……………………………………………………………… 

�થળ -          

તાર�ખ-                                                                            આચાય�/��ટ�નો સહ�/િસ�ો 

 

           



સહાયક સવંગ�મા ંપાચં વષ�ની સતંોષકારક નોકર� �ણૂ� થયા બાદ, �રુા પગાર ધોરણમા ં
સમાવવાની દરખા�તો ર�ુ કરવા�ુ ંચેકલી�ટ 

કમ�ચાર�� ુ ંનામ:-  

હો�ો અને િવષય:-  

શાળા�ુ ંનામ અને સરના�ું  

જ�મ તાર�ખ:-  

શાળામા ંહાજર થયા તાર�ખ:-  

કપાત પગાર� ર�ની િવગતો  

( તાર�ખ સાથે અને �દવસોની સ�ંયા ) 

 

 

સહાયક સવંગ�મા ંપાચં વષ� �ણૂ� થયા તાર�ખ:-  

�રુા પગાર ધોરણમા ંમદદનીશ િશ�ક સવંગ�મા ં

સમાવવાના થાય તે તાર�ખ:- 

 

 

� પગાર ધોરણમાં િનયિમત કરવાના થાય છે તે 

પગાર ધોરણ ( લેવલ સાથે ) 

PAY METRIX:-  

LEVEL:-  

�રુા પગાર ધોરણમા ંમદદનીશ િશ�ક સવંગ�મા ં

શાળા મડંળના ઠરાવની તાર�ખ:- 

 

કમ�ચાર� ભરતી અ�વયે , લાયકાત બાબતે કોઈ 
િવસગંતતા ક� કોટ�ક�સ ક� કોઈ િવવાદ હોઈ તો 

તેની િવગત લખવી. 

 

 



ચેકલી�ટ
�મ િવગત પાના ંનબંર 

૧ શાળાનો ફોરવ�ડ�ગ લેટર  

૨ કમ�ચાર�ની અર�  

૩ શાળા મડંળનો ઠરાવ  

૪ શાળાની દરખા�ત  

૫ કાયા�લય આદ�શ  

૬ કમ�ચાર�એ િશ�ણ સહાયક તર�ક� ઓનલાઈન કર�લ અર�ની નકલ 

(કમ�ચાર�ની દર�ક પેજ પર સહ�ઓ સાથે ) 

 

૭ લાયકાતના તમામ �માણપ�ોની �મા�ણત નકલ  

૮ ઉમેદવારની તમામ લાયકાતો� ુ ંવેર�ફ�ક�શન કરાવલે હોય તેના આધારોની 
�મા�ણત નકલ 

 

૯ ��લા િશ�ણ અિધકાર��ીકચરે�ના ભલામણપ�ની �મા�ણત નકલ  

૧૦ શાળા મડંળ તરફથી આપવામા ંઆવેલ િનમ�ુકં �ુકમની �મા�ણત નકલ  

૧૧ હાજર ર�પોટ�ની �મા�ણત નકલ  

૧૨ કમ�ચાર�ને ફાળવેલ પગારબીલ કો���ટુર કોડ નબંર/ઓળખપ�ની �મા�ણત 
નકલ 

 

૧૩ સી.સી.સી. પર��ા પાસ કયા�ના ંઆધારોની �મા�ણત નકલ  

૧૪ �હ�દ� પર��ા પાસ કયા�ના આધાર/માક�શીટની નકલ તથા �હ�દ� ��ુતીના 
આદ�શની નકલ 

 

૧૫ સેવાપોથીના �થમ પાનાથી અ�યાર �ધુીમા ંલખાયેલ િવિવધ ન�ધ 
દશા�વતા જ�ર� પાનાઓની �મા�ણત નકલ 

 



૧૬ હાજર થયા તાર�ખથી પાચં વષ�ના ખાનગી અહ�વાલોની �મા�ણત નકલો  

૧૭ ન�નુા �જુબ�ુ ંશાળાના આચાય� તથા શાળા મડંળના સહ� / િસ�ા સાથે� ુ ં
�માણપ� 

 

૧.આથી �માણપ� આપવામા ં આવે છે ક�, અમારા શાળા મડંળ સચંા�લત 

�ી,_____________________________________________________ અ�દુાિનત શાળામા ં મા�યિમક 

િવભાગમા ં િશ�ણ સહાયક તર�ક� તા,______________________________ થી ફરજ બ�વતા                           

�ી _______________________________________ના સવંગ�ના પાચં વષ� તા.____________________

ના રોજ �રુા થાય છે. અને તાર�ખ:- ____________________ થી �રુા પગાર ધોરણમા ંમદદનીશ િશ�ક 

સવંગ� મા ં તા._____________________ થી પગાર ધોરણ;-__________________________________મા ં

સમાવવા માટ�, સતંોષકારક કર�લ સેવાને �યાનમા ંલઇ, શાળા મડંળે ઠરાવ કર�લ છે. 

૨. ઉપરાતં ઉ�ત કમ�ચાર�ના લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ તથા લાયકાતના તમામ �માણપ�ો� ુ ં� તે �િુનવસ�ટ�મા ં

અમોએ ખરાઈ કરાવેલ છે,� લાયકાતની િવગતો નીચે �જુબ છે. 

લાયકાત વષ� �િુનવસ�ટ��ુ ંનામ ખરાઈ કરાવેલ હોય તો ખરાઈ 

થયેલ પ� નબંર-તાર�ખ 

ર�માક�સ 

B.A.     

M.A.     

B.ED./ 

B.P.ED 

    

M.ED.     

TAT     

૩.કમ�ચાર�ની ભરતી અ�વયે ,લાયકાત બાબતે કોઈ િવસગંતતા ક� કોટ�ક�સ ક� કોઈ િવવાદ નથી. 

�થળ:                            

તાર�ખ:                              આચાય�ની સહ� અને િસ�ો    શાળા મડંળની સહ� અને િસ�ો 



                        આથી �માણપ� આપવામા ંઆવે છે ક�, �વ.વી.પી.ઝાલા ક�ળવણી મડંળ 

સચંા�લત �ી,�વ,વી.પી.ઝાલા ઉ�ચ મા�યિમક શાળા ખઢં�ર� અ�દુાિનત શાળામા ં ઉ�ચતર 

મા�યિમક િવભાગમા ં િશ�ણ સહાયક તર�ક� તા,૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી ફરજ બ�વતા  ઝાલા 
બીનાબેન જયિસ�હ ઉ�ત કમ�ચાર�ના લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ તથા લાયકાતના તમામ �માણપ�ો 
�જુરાત રા�યના ��લા િશ�ણાિધકાર� �ારા વેર�ફ�ક�શન કર�લા હોવાથી અને અ�ય સટ�ફ�ક�ટ 

�િુનવસ�ટ� બી� રા�યના હોવાના કારણે શાળા ક�ાએ  અમોએ ખરાઈ કર�લ છે, અને આ 

�માણપ�મા ંકોઈ િવસગંતતા જણાઈ આવેલ નથી .કમ�ચાર�ની ભરતી અ�વયે ,લાયકાત બાબતે 

કોઈ િવસગંતતા ક� કોટ�ક�સ ક� કોઈ િવવાદ નથી. તે બાબત�ુ ં�માણપ� આપવામા ંઆવે છે. 

�થળ: 

તાર�ખ:

                  આચાય�ની સહ� અને િસ�ો          શાળા મડંળની સહ� અને િસ�ો 



�િત�ી,
�ી.��લા િશ�ણાિધકાર��ી 
ગીર સોમનાથ, 

િવષય: િશ�ણ સહાયક તર�ક� પાચં વષ� �ણૂ� કરતા �રુા પગાર ધોરણમા ંસમાવવા બાબતની 
દરખા�ત 

�ીમાન/�ી મહોદય  

  જયભારત સાથ / સિવનય સાથ જણાવા� ુ ંક�, અમાર� શાળા �વ.�ી.વી.પી.ઝાલા.ઉ�ચ મા�યિમક 
શાળાના કમ�ચાર� ઝાલા બીનાબેન જયિસહ  એ અમાર� શાળામા ંસહાયક તર�ક� પાચં વષ� �ણૂ� 

કરતા �રુા પગાર ધોરણમા ંસમાવવા બાબતની દરખા�ત આ સાથે સામેલ છે, તો આ િવષય 

બાબતે યો�ય કાય�વાહ� કરવા આપ�ીને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 

                                          અપે�ા સહ........... 

�થળ:ખઢં�ર� 

તાર�ખ:-                                        આચાય��ી                                      



�માણપ� 

           આથી �માણપ� આપવામા ં આવે છે ક�, આ શાળાના 
કમ�ચાર��ી_____________________________________________________ 

હો�ો_________________________ની પાસે કોઈ સરકાર� લે�ુ ં બાક� નથી. ક�

કોઈ નાણાક�ય બાબત પડતર નથી, અને મજ�ુર કમ�ચાર�ના કોઈ કોટ�ક�સ / 

����નુલ / ખાતાક�ય તપાસ ચા� ુનથી. � કચેર�ના ર�કડ� પરથી ખરાઈ કર�લ છે.  

�થળ: 

તાર�ખ: આચાય�ની સહ� અને િસ�ો



શાળાના લેટરપેડ પર 

૧. આથી �માણપ� આપવામા ંઆવે છે ક�, અમારા શાળા મડંળ 
સચંા�લત �ી…………………………………………............………………………………..

અ�દુાિનત શાળામા ં મા�યિમક / ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગમા ં િશ�ણ 
સહાયક તર�ક� તાર�ખ………...........………. થી ફરજ બ�વતા 
�ી………………………………………………….…………………..................….........………….

.ના સહાયક સવંગ�મા ં પાચં વષ� કપાત પગાર� ર�ઓ 
�દવસ……...............………. બાદ કરતા, તા………….......……………… ના રોજ �રૂા 
થાય છે અને તા.................................... થી �રુા પગાર ધોરણ મા.ં મ.િશ. 
સવંગ�મા ં તા.......................................................થી પગાર 
ધોરણ.........................................................મા ં સમાવવા માટ�, સતંોષકારક 
કર�લ સવેાને �યાને લઇ, શાળા મડંળે ઠરાવ કર�લ છે. 

૨.   ઉપરાતં ઉ�ત કમ�ચાર�ના, લીવ�ગ સટ� તથા લાયકાતના ં તમામ 
�માણપ�ો�ુ ં� તે �િુનવિસ�ટ�મા ંઅમોએ ખરાઈ કરાવેલ છે. � લાયકાતની િવગતો 
નીચે �જુબ છે. 

�
મ

લાયકા
ત

વષ�  �િુનવિસ�ટ�� ુ ંનામ  

ખરાઈ કરાવેલ હોય 

ખરાઈ થયાના પ� 
નબંર  

ર�માક�
સ

1 B.A.       

2 M.A.       

3 
B.Ed./ 
B.P.Ed       

4 M.Ed.       

5 TAT 



૩.  કમ�ચાર�ની ભરતી અ�વયે લાયકાત બાબતે કોઈ િવસગંતતા ક� કોટ�
ક�સ કોઈ િવવાદ, હોય તો તેની િવગતો નીચે �જુબ છે./ કોઈ િવસગંતતા ક� કોટ� ક�સ 
કોઈ િવવાદ નથી. 

�થળ –                      

તાર�ખ-       

                               આચાય�ની સહ�/િસ�ો           શાળાના મડંળનો સહ�/િસ�ો 



Annnexure – 1 

Form No.1 

FORM OF OPTION 

(see rule 6 ) 

1. I .........................................................................................................hereby elect the revised 

pay structure with effect  from  date................................................. 

2. I ........................................................................................................ hereby elect  to continue 

on pay band and grad pay of my substantive officiating  post  mentioned below until. 

3. The date of my next increment / the date of my subsequent increment raising my pay to 

Rs...................................... 

I  vacate or cease to draw pay in the existing pay structure \ the date of my promotion 

financial up gradation to the post of ...................................................................... 

Existing pay band and grad pay...................................................  

Signature..................................................................... 

Name......................................................................... 

Date :........................................ 

Place :....................................... 

Office in which employed ...................................................... 

                Signature before me. 

Signature 

Head of office ( in case of non – gazetted government employee ) 



િનયિમત કરવા માટ�� ુ ંદરખા�ત પ�ક 

૧.  સચંાલક મડંળ�ુ ંનામ અનેસરના�ુ ં: 
. 

૨.શાળા�ુ ંનામ અનેસરના�ુ ં: 

૩. કમ�ચાર�� ુ ંનામ અને સરના�ુ:ં 

૪.એમ�લોય નબંર(કો���ટુરકોડ): કમ�ચાર�નીજ�મ તાર�ખ :  

૫.કમ�ચાર�નીશૈ��ણક લાયકાત : 
અ.ન.ં �ડ�ી વષ� વગ� િવષય �િુનવસ�ટ� 

1.      

2.      

3.      

4.      

      અ�ય લાયકાત :  

અ.ન.ં �ડ�ી વષ� મા�સ� િવષય �િુનવસ�ટ� 

1.      

2.      

3.      

૬.   કમ�ચાર�નો હાલનો હો�ો :____________________(મા�યિમક/ઉ�ચતર મા�યિમક) 

૭.   શૈ��ણક/ �બનશે��ણક :_______________ 

૮.   કમ�ચાર�નોવગ�(૩ � વગ�ના / ૪થા વગ�ના): __________________ 



૯.   કમ�ચાર�ના હાલના હો�ાની િનમ� ૂકં તાર�ખ :_________________ 

૧૦. હાલના હો�ાની ખાતાક�ય કાયમીઓડ�ટનીબહાલી નબંર અને 

તાર�ખ:______________________ 

૧૧.(અ) ��લા િશ�ણઅિધકાર�એશાળા/સ�ંથાનઆેપેલિનમ� ૂકંનાપ�નો નબંર અન ેતાર�ખ:  

___________________________________________તાર�ખ: __________________ 

(બ) શાળા/સ�ંથાનો િનમ� ૂકંપ� નબંર અને તાર�ખ: ________________  તા 

:_______________ 

         (ક)��લા િશ�ણઅિધકાર�એશાળા/સ�ંથાનેફાળવેલ કમ�ચાર�ના એમ�લોયનબંરના પ�નો  

નબંર અન ેતાર�ખ :_____________________________તા :_______________ 

(ડ) કમ�ચાર� પગાર એમ�લોય નબંર : _____________________ 

૧૨. હાલના હો�ાના પગારની િવગતો :  

(૧) મળ�ુ ંપગાર ધોરણ : ____________(�ફ��) 

(૨) મળતો �ળૂ પગાર : લા� ુપડ� ુ ંનથી 

(૩) ઇ�ફા તાર�ખ : લા� ુપડતી નથી 

૧૩.હાલના હો�ાના પાચં વષ� �ણૂ� થયાની તાર�ખ  : તા.___________ ના રોજ પાચં વષ� �ણૂ�. 

૧૪. કઈ તાર�ખથી િનમ� ૂકં િનયિમત કરવાની થાય છે ? : તા. ______________ના રોજથી 
િનમ� ૂકં 

િનયિમત કરવાની થાય છે. 

૧૫.  િનયિમત િનમ� ૂકંનો મળવાપા� હો�ો : મદદનીશ િશ�ક 

૧૬.  િનયિમત િનમ� ૂકં માટ�સચંાલકમડંળનો ઠરાવ નબંર અને તાર�ખ : 

________________ 



૧૭. િનયિમત િનમ� ૂકંના પગારની િવગતો :  

(૧) મળ�ુ ંપગાર ધોરણ :_________________________________________ 

(૨) મળતો �ળૂ પગાર : _____________________ 

(૩) ઇ�ફા તાર�ખ : ______________________ 

                        ઉપરો�તહક�કત �જુબ અમાર� શાળાના કમ�ચાર�
�ી_____________________ નેિશ�ણસહાયકનાહો�ા ઉપર પાચં વષ� તા. ______________
ના રોજ �રુા થતા તઓેનેતા._________________થીઉ��તર મા�યિમક િવભાગનામદદનીશ
િશ�કહો�ાઉપર�.________________________ના પગારધોરણના�._______________�ળૂ
પગાર તથા મળવાપા� ભ�થા તેમજ મળવાપા� થતા તમામલાભો સહ�ત િનયિમત કરવાના 
થાય છે. મ�ુંર કર� બહાલી આપવા િવનતંી છે. 
આથી�મા�ણત કરવામા ં આવ ે છે ક�, દરખા�તમા ં જણાવેલ સઘળ� હક�કત અમાર� શાળાના 
ર�કોડ��જુબચકાસી છે અન ેબરાબર મા�મુ પડ� છે. 

             કમ�ચાર�ની સહ�                                             આચાય�ની સહ� 

�થળ   : 

તાર�ખ: 



મ� સાહ�બ 

                                 િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ�માકં :બમશ/ ૧૧૯૯ – ૭૪૧ અ(૨) ગ, 
૨/૭/૧૯૯૯ તેમજ કમીશનર �ી ગાધંીનગરના પ� �માકં – હ/ અડટ / િનમ� ૂકં / ૦૪/ ૫૭૯૭ 
તા.૨૨-૧૨-૨૦૦૪ અ�વયે________________________ શાળાના 
�ી____________________________ સહાયકના નોકર�ના પાચં વષ� �રુા કર�લ હોય હો�ાના
સવંગ�મા ંિનમ� ૂકં િનયિમત કરવા દરખા�ત મળેલ છે. 

૧.  શાળા�ુ ંનામ :______________________________________________ 

૨.  કમ�ચાર�� ુ ંનામ :_________________________________________ 

૩.  િવભાગ: _____________________ 

૪. કમ�ચાર�ની લાયકાત :_____________________ 

૫.  હાલમા ંમળ�ુ ંમાનદવેતન : _____________________ 

૬.  હાલનાહો�ામા ંિનમ� ૂકં તાર�ખ :_____________________ 
      �બનપગાર� ર�:______________ 

      નોકર�માપંડ�લ �ેક : ________________ 

૭.  હાલના હો�ામાં પાચં વષ� �રુા કયા� તાર�ખ :_________________ 

૮.  પાચં વષ� બાદ નોકર� િનયિમત કરવા મડંળે કર�લ ઠરાવ નબંર અને તાર�ખ 
:______________ 

૯.  પાચં વષ� �રુા કયા� તાર�ખે મળવાપા� પગારધોરણઅને પગાર : 
     પગાર ધોરણ : _______________________________________ 

     �ળૂ પગાર : _______________________ 

           ઉપર �જુબનીતાર�ખ ેમળવાપા� પગાર અને હો�ામા ંિનયિમત કરવા મ�ુંર� આપીએ ? 

સી. �લાક�/ હ�ડ. �લાક� /આ. ��ુી.�જ�લા િશ�ણઅિધકાર� 

િશ�ણ સહાયક�ુ ંનામ : 
હો�ો: 
શાળા�ુ ંનામ : 
તાર�ખ:  



�િત, 
��ખુ/મ�ંી�ી,
_________________________________, 
______________________. 

િવષય: િશ�ણ સહાયકની િનમ� ૂકંમા ંપાચં વષ� �ણૂ� થતા મળવાપા�
પગાર ધોરણ મ�ુંર કરવવા બાબત. 

            સદંભ�: ૧. િશ.િવ.ઠ.�.: બમશ/૧૧૯૯/૭૪૧/૨-ગ તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯ 

૨. શાળા/સ�ંથાનો િનમ� ૂકં પ� તા. :                       
______________________ 

                                                    જયભારત સાથે ઉપરો�ત િવષય 

અને સદંભ� પર�વેજણાવેલ સદંભ� ૧. ના િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �જુબ આપના 

મડંળ______________________________________________________ ��ટ

સચંા�લત________________________________,________________.શાળાના 

મા�યિમક િવભાગમાં િનમ� ૂકં પ�થી તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ િશ�ણ

સહાયકના હો�ા ઉપર �.૧૩,૫૦૦ ના મળવાપા� ઉ�ચક માનદ વેતનથી 

તા.________________    હાજર થયા બાદ આજ �દન �ધુી માર� ફરજ 

િન�ઠા�વૂ�કઅન ેસતંોષકારક ર�તે બ�વલે છે. 

                            િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ �માકં : 

બમશ/૧૧૯૯/૭૪૧/૨-ગ તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯ ની જોગવાઈ �જુબની િનમ� ૂકંની

પાચં વષ� �ણૂ� કયા� બાદ છ�ા વષ�થી � તે સવંગ�મા ંમળવાપા� પગાર ધોરણમાં

શ�આતના તબ�ામા ંમળવાપા� તમામ લાભો સાથે િનયિમત કરવાની જોગવાઈ 



કરવામા ંઆવલે હોઈ માર� િનમ� ૂકં તા. _______________ થી ________________

ના રોજ સહાયકના હો�ા ઉપર પાચં વષ� �ણૂ� થતા હોઈ તા.

____________________ ના રોજથી મદદનીશ િશ�ક હો�ાના સવંગ�માં

�.__________________________પગાર ધોરણમા ં શ�આતના તબ�ે �ળૂ પગાર 

�._______________ ના પગાર ધોરણમા ંિનયિમત કરવા િવનતંી. 

કમ�ચાર�ની સહ� 
રવાના ભલામણ સહ�ત.  

આચાય��ી 
શાળા�ુ ંનામ : ………………………………………………. 

તાર�ખ: …………………………………….. 



�િત, 
��ખુ/મ�ંી�ી,
…………………………………………… ��ટ, 
………………………………... 

િવષય: મા�યિમક િવભાગમા ંફરજ બ�વતા િશ�ણ  સહાયક       
�ી…………………………..………………………………………….એ પાચં વષ� �ણૂ� 
કરતા મળવાપા� પગાર ધોરણમા ંિનયિમત કરવા �ગે ઠરાવ કરવા 
બાબત……… 

સદંભ�: ૧.િશ�ણ સહાયકની તાર�ખ ………………………………………ના રોજ મળેલ અર� 

        ૨. શાળા/સ�ંથાનો િનમ� ૂકં પ� તા. : …………………………………………………… 

                         જયભારત સાથે ઉપરો�ત િવષયઅને સદંભ� પર�વે �ણવા� ું
ક� સદંભ�મા ં જણાવેલ િવગતો �જુબ િશ�ણિવભાગના ઠરાવ �માકં : 
બમશ/૧૧૯૯/૭૪૧/૨-ગ તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯ �જુબ થયેલ જોગવાઈ અ�સુાર 
િશ�ણ સહાયકના હો�ા ઉપર તા.……………………………..ના રોજ પાચં વષ� �રુા થતા 
શ�આતના તબ�ેિનયમા�સુારમળવાપા�પગાર ધોરણતથાલાભો સાથે િનયિમત 
કરવા સાધિનક કાગળો સામેલ છે. 
�ી…………………………………………………………………………. એ િશ�ણ સહાયકમાં
……………… િનમ� ૂકં થયા તાર�ખથી આજ �દન �ધુી તેઓને સોપવામા ંઆવેલ ફરજો 
િન�ઠા�વૂ�કઅન ેસતંોષકારક ર�તે બ�વલે છે. 
ઉપરો�તિવગતોને �યાનમા ંલઇ જ�ર� મ�ુંર� આપવાની આગળની કાય�વાહ� થવા 
િવનતંી છે. 

                                                                 આચાય��ી 



                                                                            

�માકં: ભરતી/મ�ુંર�/૨૦૦૫ 

��લા િશ�ણાિધકાર��ીની કચેર� 
�.ુ : …………….., �: ………………... 

             તા. :   

વચંાણે લીધા :  

૧.િશ.િવ. નાતા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯ ના ઠ. �.: બમશ-૧૧૯૯-૭૪૧-(૨)/ગ 

૨. િશ.િવ. નાતા. ૧૭/૦૧/૨૦૦૦ ના પ. �.: બમશ-૧૧૯૯૫૯-૨૦૦૦-ગ. 
૩. આ કચેર�ના તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૫ ના પ.�. અનદ/મા�ય/ઘ-૧/૯૭૪-૯૫ 

૪.…………………………………………….તા.…………………….. �.ન.ં …………………………ની દરખા�ત. 
કાયા�લય આદ�શ: 
              વચંાણે લીધેલ સરકાર�ી ના ઠરાવઅને સદંભ� ન.ં ૪ વાળ� સ�ંથાની દરખા�ત 
અ�વયે ………………………………………………., ……………………….શાળાનાિશ�ણ સહાયકની િનમ� ૂકં
તાર�ખથીપાચં વષ�નીનોકર� સતંોષકારક �ણૂ� કરતા નીચ ે�માણેના આદ�શ કરવામા ંઆવે છે. 
�મ િવગત  

૧. કમ�ચાર�� ુ ંનામ   

૨. હો�ો િશ�ણ સહાયક 

૩. િશ�ણ સહાયક તર�ક��થમ િનમ� ૂકં તાર�ખ  

૪. �ફ�સ પગારની રકમ  

૫. સ�ંથામા ંહાજર થયા તાર�ખ  

૬. પાચં વષ�ની સતંોષકારક નોકર� �ણૂ� કયા� 
તાર�ખ 

 

૭. મળવાપા� પગારધોરણ  

�ળૂ પગાર 

 

૮. હવે પછ� ઇ�ફા તાર�ખ   



                         ઉપરો�તિવગતેસરકાર�ીનાતાર�ખ: ૦૨/૦૭/૧૯૯૯ ના ઠરાવની શરતો 
અને બોલીઓને �યાનમા ં રાખી �ી…………………………………………………….એસતંોષકારક કામગીર�
બ��યા �ગેના શાળાના �માણપ�ને આધીન આ આદ�શ કરવામા ંઆવે છે. આ �ગેની ન�ધ 
મજ�ુરની સેવાપોથીમા ંકરવાની રહ�શે. િશ.િવ. ના તા. : ૦૨/૦૭/૧૯૯૯ ના ઠરાવની જોગવાઈઓ 
તથા વખતોવખત થયેલ �ચૂનાઓ બધંનકતા� રહ�શે. 

                                                     ��લા િશ�ણાિધકાર��ી 
નકલ રવાના : 
૧. ……………………………………………………………………………… 

શાળા: ………………………………………………….. 
તા. : ……………………………. 



�િત, 
આચાય��ી, 
…………………………………….. હાઇ��ૂલ, …………………………. 

િવષય: ઉ. મા�યિમક િવભાગમાિંશ�ણ સહાયકનાસવંગ�માિંનયિમત કરવા બાબત 

સદંભ�: ૧. િશ.િવ. ના ઠ.�.: બમશ/૧૧૯૯/૭૪૧/૨-ગ તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯ 

        ૨.��લા િશ�ણ અિધકાર��ીએ આપેલ િનમ� ૂકંનાપ� �માકં : 
         ……………………………………….…………………………… તાર�ખ: …………………….. 

કાયા�લય આદ�શ: 

ઉપરો�તિવષય અને સદંભ� અ�વયસેદર�ુ શાળાના ઉ�ચતર મા�યિમક 
િવભાગમાિંશ�ણ સહાયકનાઉપર તાર�ખ …………………………… થીફરજ બ�વે છે. 
સદંભ� ૧ ના ઠરાવમા ં તેમજવખતોવખતનીજોગવાઈઓને આધીન ��લા
િશ�ણાિધકાર��ીની કચેર�, …………………… ��લો - …………………… એ આપેલ 
િનમ� ૂકંની ભલામણ પ�ને આધીન તમોએતા. : …………………………ના રોજ 
સહાયકમા ં પાચં વષ� �ણૂ� થતાનીચેની શરતોએ તા. : ………………………….. થી 
ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગનામદદનીશ િશ�ક હો�ાના સવંગ�મા�ં. 
………………………………………………………….ના પગારધોરણમાં શ�આતના તબ�ે 
�.………………..મા ં િનયમા�સુાર મળવાપા�ભ�થાઓ સામે તમાર� િનમ� ૂકં કરવામા ં
આવે છે. 

૧. સદર�ુિનમ� ૂકંસરકાર�ીના ઠરાવ તથાવખતોવખતની જોગવાઈ અને િનયમોને 
આધીન મળવાપા�



લાભો િનયિમત િનમ� ૂકં તાર�ખથી મળવાપા� રહ�શ.ે 
૨. સદર �ુ િનમ� ૂકં મ�યે ફરજ પર હાજર થઇ હાજર �રપોટ� ર�ુ કરવાનો રહ�શે. 
૩. સદર �ુ િનમ� ૂકં િશ�ણ િવભાગના વખતોવખતના ઠરાવો તથા જોગવાઈ �જુબ  
ઓડ�ટને આધીન રહ�શે. 

��ખુ/મ�ંી 


